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1. Leitura: Salmos 30.1 

2. Cântico: Consagração - https://www.youtube.com/watch?v=dpx6GN2pQXU 

3. Confissão/Gratidão: Silenciosamente, orem confessando os modos como a 

insubmissão à vontade soberana de Deus manifestou-se em suas vidas. 

 

4. Leia Salmo 31: Este Salmo enfatiza a confiança (“se refugiar”) no Senhor, por mais 

difíceis que sejam as circunstâncias. Davi tirou algumas lições preciosas dessa experiência 

angustiante e as registrou neste salmo. Podemos resumi-las em três declarações: 

 

A. Quando os outros praticarem o mal, confiem que Deus lhe dará forças (vv.1-8). 

O salmista declara sua confiança no Senhor e pede que Deus o livre e o 

defenda com base em sua justiça divina.  Como o Deus justo pode permitir que os 

perversos prosperem e derrubem seu rei ungido? Um golpe desses traria vergonha a 

Davi, fato que ele repete no versículo 17. Como de costume, Davi suplica para que Deus 

interfira sem demora e que seja para ele uma rocha e uma fortaleza. Além de proteção 

de Deus, Davi também precisa de sua orientação para evitar as armadilhas que o 

inimigo lhe preparou. 

Sua oração de entrega no versículo 5 é citada por Jesus na cruz (Lc 23.46; At 7.59). A 

mão do Inimigo estava contra Davi (vv.8,15), mas ele sabia que estava seguro na mão 

de Deus (ver Jo 10.27-30). Observe a repetição da declaração “confio no SENHOR” (vv. 

6,14). Jonas ciou o versículo 6 deste salmo enquanto orava dentro do grande peixe (Jn 

2.8).  

 

B. Quando os outros o fizerem sofrer, peça pela misericórdia de Deus (vv. 9-18) 

     Davi orou; “tu és minha fortaleza” (v.4), mas nesse momento declara: “tu és o meu 

Deus” (v.14) e pede que o Senhor lhe conceda misericórdia da qual necessita 

encarecidamente (v.16). Sua alma e seu interior encontravam-se angustiados pelo 

sofrimento que outros lhe causavam. É provável que o rei tenha examinado seu coração e 

descoberto a presença de algum pecado, de modo que o confessou ao Senhor. Além da 

angústia física e emocional, havia ainda a forma de o povo trata-lo (vv.11-13). Seus 

https://www.youtube.com/watch?v=dpx6GN2pQXU
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inimigos espalharam mentiras maldosas a seu respeito, calúnias que o povo julgava serem 

verdades.  Qual foi a resposta de Davi para toda essa confusão? “Nas tuas mãos, estão os 

meus dias” (v.15). Ele havia colocado sua vida nas mãos de Deus (v.5), e agora também 

estava entregando a ele suas circunstâncias. Davi acreditava que Deus traria luz às trevas 

e verdade ao mar de mentiras que se apoderava de todo o povo. Em vez do rei ser 

envergonhado, seus inimigos seriam humilhados, quando o Senhor revelasse a 

perversidade desses homens e os derrotasse.  

 

C. Quando os outros virem a vitória, dê toda a glória a Deus (vv.19-24) 

A bondade extraordinária e a misericórdia maravilhosa de Deus eram tudo de que Davi 

precisava para atravessar a tempestade e sobreviver, a fim de liderar o seu povo. 

No entanto é possível que, a certa altura dos acontecimentos, Davi tenha sentido vontade 

de desistir (v.22). Não foi o inimigo que o assustou, mas a ideia de ter sido abandonado por 

Deus no qual ele confiava e ao qual servia. O rei fez aquilo que todos nós devemos fazer 

quando temos a impressão de que Deus não está mais perto: clamou ao Senhor por sua 

misericórdia, e o Senhor respondeu. Quando a experiência terrível daquela rebelião chegou 

ao fim, Davi dirigiu-se ao povo e glorificou a Deus por livrá-lo (vv.23-24). Davi havia escrito 

sobre a fé no Senhor (vv.1,6,14,19), mas nessa passagem encorajou o povo a amar o 

Senhor e a depositar nele sua esperança.  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) Se nossa confiança está em Deus por meio de Cristo, nunca ficaremos 

desapontados. Em vez disso, podemos ter forte confiança para enfrentar 

tudo o que nos sobrevier. Não devemos apenas crer na soberania de Deus, 

mas aplicá-la quando estivermos enfrentando algum problema. Nossos 

momentos de tristeza e alegria estão todos nas mãos de Deus. Embora os 

homens possam nos atacar com mentiras, Deus nos esconde em sua 

presença, e ele preparou ricas demonstrações de bondade para nosso futuro 

com ele. Como você é ajudado hoje ao saber que o melhor ainda está por vir 

para aqueles que creem em Cristo? 



ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 31 
08 de maio de 2020 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 
  

B) Mesmo quando Cristo foi pregado na cruz e insultado por seus inimigos, 

ele abraçou a oração desse salmo e a ofereceu ao seu Pai, “nas tuas mãos 

entrego o meu espírito” (v. 5; Lc 23.46). Toda a sua vida foi um modelo de 

submissão à vontade soberana de Deus (v. 14-15). Como seu exemplo nos 

estimula a nos entregarmos a Deus? 

6. Cântico: Não tenhas sobre Ti -  https://www.youtube.com/watch?v=42XBqWONWMs 

7. Intercessão: Orem entregando-se a Deus e rendendo-se ao seu senhorio. 

Peçam que ele os capacite a serem submissos a sua santa vontade. 

https://www.youtube.com/watch?v=42XBqWONWMs

