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1. Leitura: Salmos 29.1-2 

2. Cântico: Seja engrandecido - 

https://www.youtube.com/watch?v=B_jiSLMOCts 

3. Confissão/Gratidão: Compartilhem dos livramentos que Deus tem operado 

em suas vidas e no meio de seu povo. Depois, rendam graças a Deus por 

essas bênçãos. 

 

4. Leia Salmo 30: O Título declara que este salmo é “Cântico da dedicação da casa”, que 

pode ser a Casa de Deus, mas que também pode ser entendida como a casa de Davi. 

Ambas as interpretações são possíveis; em qualquer dos casos, Davi finalmente emergiu 

das suas provações iniciais, e entrou num período feliz. 

 

A ênfase é sobre o louvor ao Senhor por Salvar Davi de uma situação perigosa e difícil, que 

inclui enfermidade (v.2), proximidade da morte (vv.3,9), a ira de Deus (v.5), choro 

(vv.5,11) e grande agitação nacional (v.7). Pode-se ver, porém, que essa tribulação 

também afetou Israel, pois nos versículos 4 e 5 Davi se dirige ao povo. Ao que parece, 

tratou-se de uma crise nacional que Davi colaborou para desencadear por haver 

desobedecido à vontade de Deus.   

 

OBSERVAÇÃO: Este salmo pode ser dividido em quatro partes: A) Da morte à vida (vv.1-

3); B) Da noite ao romper do dia (vv.4-5); C) Do orgulho a humildade (vv.6-10); D) Do 

pranto ao regozijo (vv.11-12).  

 

A. Da morte à vida (vv.1-3) 

 Davi enfrentou três problemas – 1) o lodo debaixo de seus pés, que o faria afundar a 

cova; 2) os inimigos a seu redor, que desejavam sua morte; 3) a aflição dentro dele, 

que era como uma enfermidade dolorosa – e o Senhor o livro de todos! Por causa da 

sua desobediência Davi se viu nas profundezas, de onde o Senhor precisou erguê-lo. 

https://www.youtube.com/watch?v=B_jiSLMOCts
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É possível que o verbo “sarara”, versículo 2, não tenha envolvido uma cura física 

propriamente dita, mas esteja descrevendo o perdão e a restauração espiritual ou o 

livramento da aflição mental e emocional. 

Foi o orgulho de Davi que trouxe a peste sobre seu povo. 

 

B. Da noite ao romper do dia (vv. 4-5) 

Nesses dois versículos, Davi dirige-se ao povo. “Engrandecei o SENHOR comigo, e todos, à 

uma, lhe exaltemos o nome” (34.3). São os contrastes do versículo 5 que levam Davi a 

louvar: da ira para o favor de Deus; da disciplina por um momento para uma vida inteira 

de sua graça (Is 54.7-8); de uma noite de pranto para uma manhã de alegria. Para Davi 

era o começo de um novo dia, depois de um tempo doloroso de sofrimento na escuridão. 

A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam (Lm 3.22-23).  

 

C. Do orgulho a humildade (vv.6-10) 

Deus precisou disciplinar a Davi por causa do seu orgulho. A “prosperidade” refere-se a uma 

“comodidade despreocupada, uma autoconfiança leviana decorrente do fato de tudo estar 

indo bem”. Pode-se observar essa atitude com frequência na vida dos incrédulos (10.6; 

73.12; Lc 12.16-21), mas ela também é uma tentação constante para os cristãos (Dt 8). 

Ciente do seu pecado, Davi continuou a clamar ao Senhor por misericórdia, chegando até 

a argumentar com Deus. Davi humilhou-se e confessou seu pecado, e, em sua 

misericórdia, o Senhor o perdoou e restaurou.  

 

D. Do pranto ao regozijo (v. 11-12)  

Em sete ocasiões neste salmo, Davi fala daquilo que Deus fez (vv. 1-3,7,11), dando 

testemunho da mão forte e bondosa do Senhor operando em favor dele. Até mesmo a 

disciplina de Deus sobre Davi foi uma expressão de seu amor (hb 12.1-11). Quando Davi 

soube que estava perdoado e que Deus o havia aceito de volta, saiu do luto e começou a 

festejar. Despiu-se dos panos de saco que representavam sua tristeza e colocou as vestes 

de alegria. Nas Escrituras, uma mudança dramática na vida de uma pessoa é, muitas vezes, 

marcada pela troca de roupas (Gn 35.2; Lc 15.22). Ao afirmar que seu espírito cantaria 
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louvores, Davi estava dizendo que louvaria ao Senhor do mais profundo de seu ser e que o 

faria para sempre (v.12).  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) Davi tinha se tornado autoconfiante, interpretando tudo o que Deus tinha 

feito por ele como evidência de invencibilidade. Seu poder lhe tinha subido à 

cabeça, e ele olhava para o poder humano, não para o divino. Deus enviou 

juízo para despertar Davi de seu torpor espiritual, trazendo-o de volta à 

realidade. A experiência de Davi nos adverte a não confiarmos nas bênçãos 

de Deus, mas no Deus que abençoa. Empregue tempo para expressar sua 

gratidão a Deus por nos disciplinar, pela dependência que a disciplina instila 

em nós e pela humildade que obtemos — ou pelo caminho para a alegria. 

B) Cristo nunca depositou sua confiança na habilidade humana, mas buscou 

constantemente ao Senhor para seu sucesso presente e futuro (Jo 14.10). 

No entanto, Cristo sofreu a ira de Deus quando recebeu a maldição pelos 

pecados de seu povo (Gl 3.13) e depois entrou em glória e alegria eternas, 

para as quais estava destinado (Mt 25.21; Lc 24.26; Hb 12.2). Como a 

experiência de Cristo, de tristeza que conduz à alegria eterna, pode dar 

coragem e esperança àqueles que o seguem? 

6. Cântico: Confiança - https://www.youtube.com/watch?v=j_5rssKct4w 

7. Intercessão: Confessem a Deus os pecados relacionados a autoconfiança e 

agradeçam a ele por sua disciplina e os benefícios que ela concede aos filhos 

de Deus. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_5rssKct4w

