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1. Leitura: Salmo 27:14 

 

2. Cântico: Reis das Nações link: (https://www.youtube.com/watch?v=S1xihinmikM) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 32] Poucas coisas na vida nos trazem tanta liberdade quanto a 

confissão sincera e o recebimento do perdão imerecido de alguém que falhamos. Agora, 

tente imaginar essa verdade ao nosso relacionamento com Deus: a tamanha ofensa e o 

imensurável perdão que recebemos de Jesus. Já refletiu a respeito? Então, é justamente 

isso que o salmista descreve aqui. Ele trata da bênção que é experimentada quando o 

pecado é perdoado, da feliz liberdade do perdão e o quanto somos afetados, 

fisicamente e emocionalmente, quando este é calado em remorsos. Podemos dividir 

este poema em duas grandes partes para nossa melhor compreensão, sendo estas: 

 

• A alegria do perdão [v.1-5].  

 

Como é feliz quem é perdoado [v.1-2]. O pecador se alegra porque Deus o perdoou 

completamente, seu pecado foi coberto, cancelado e purificado pelo Senhor. Perceba 

que nestes dois primeiros versos do salmo, a ofensa e a misericórdia e o perdão divinos 

são tratados de quatro maneiras: a iniquidade é perdoada; pecado é coberto; a 

iniquidade não é atribuída; e em cujo espírito não há engano.  

 

Antes, Davi se reconhece como alguém tomado pelo senso de culpa e que se 

mantinha em silêncio na recusa de reconhecer seu pecado diante de Deus [v.3-4]. Ao 

que parece, o peso de sua consciência era transparecido fisicamente, consumindo suas 

forças, lhe trazendo profunda dor e aflição.   

 

O alívio, no entanto, só foi experimentado quando este confessou o seu pecado. Este 

clímax está no verso 5, em que se declara o que o salmista fez: confessar; 

imediatamente seguido do que Deus fez: perdoou. Após firme confissão e 

reconhecimento de sua corrupção, da qual provavelmente esperava o desprezo, acaba 

por receber o eficaz perdão, a transformação da alma [Leia Romanos 4:6-8]. 

 

• A experiência do perdão [v.6-11].  

 

Uma vez compreendido e experimentado o perdão divino, o salmista exorta os 

homens a orarem do mesmo modo. Davi se torna como uma espécie de guia, 

convidando para que qualquer pessoa piedosa ore confiadamente, arrependendo-se 

imediatamente, enquanto se é possível obter libertação da parte dEle [v.6-7b].  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1xihinmikM
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O culpado silêncio de Davi é substituído pela palavra divina de simpática orientação 

[v.8]. O isolamento do pecador impenitente é substituído pela compreensão mútua de 

pai para filho, professor para aluno: "Instruir-te-ei e te ensinarei... sob as minhas vistas". 

O verso 9 apresenta um contraste com a resposta sensível do coração que se deixa 

ensinar, e esse contraste é a vontade teimosa, que se recusa a aproximar-se de Deus e 

precisa ser disciplinada pôr meio de julgamento [cf. Sl 51:13-15].  

 

Os dois últimos versículos [v.10-11] deixam claros a lealdade e amor pactuais de 

Deus. Dois caminhos distintos com fins distintos, separados pela confissão ao Senhor. A 

fidelidade e misericórdia são tais que todos quantos reivindicam ser justos (mediante 

aceitação de Seu perdão) possuem uma fonte de puro deleite que se origina num 

coração imaculado. A paz é inseparável da pureza alcançada pelo perdão. 

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a) O evangelho de perdão é a base da felicidade do pecador arrependido. É maravilhoso 

saber que o nosso pecado está coberto e perdoado. Embora o pecado seja ofensivo a 

Deus, ele está pronto para perdoar e é fiel em perdoar os pecados logo que nos 

voltamos para ele em confissão honesta. É uma tolice seguir em frente sem confessar, 

pois, a demora só causa miséria de coração ao cristão verdadeiro e coloca em perigo o 

incrédulo com tristezas sem fim. É inútil tentar esconder o nosso pecado do Deus que 

conhece todas as coisas. Contudo, quando paramos de dar desculpas e confessamos 

abertamente nossa culpa diante de Deus, descobrimos a benção do perdão. Por que é 

tão doce para um pecador saber que é completamente perdoado por Deus? 

  

b) O perdão dos pecadores é possível por causa da morte de cristo apresentada a Israel, 

no Antigo Testamento, por meio das promessas de um Salvador sofredor (22:1; Gn 3:15) 

e nos tipos de sacrifícios (Lv 4:20). O pecado não é atribuído aos crentes porque foi 

imputado a Cristo (2Co 5:21). O Senhor Jesus suportou a culpa do pecado para que seu 

povo ficasse livre de suas consequências e de sua influência sobre a consciência deles (Is 

53:5-6; Hb 9:14). Deus ouve as nossas orações de confissão por causa das orações 

intercessórias de Cristo. Como você pode incluir orações de confissão em seus hábitos 

diários? Como você pode exercer no seu casamento e entre seus filhos a prática da 

confissão e do perdão? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do 

dia: ore por todos aqueles que perderam seus familiares e se encontram de luto, para 

que Deus conceda o consolo aos seus corações]. 

 

7. Conclusão: Santo és tu, ó Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir. 

Concede-nos força e convicção para te adorar com nossas ações, e também com nossos 

lábios, para que em toda oportunidade possamos glorificar o teu nome; por Jesus Cristo, 

nosso Senhor. Amém! 


