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1. Leitura: Salmo 95.6 

 

2. Cântico: Santo, Santo, Santo – Lucas Souza Banda  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=e9H0bXZPVtI) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltemos ao Senhor em oração, confessemos os pecados 

perante o Deus Santo e agradeçamos por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 37] Este Salmo está relacionado com a literatura de Sabedoria 

por seu caráter notavelmente didático. O salmista aconselha os sábios, mostra o destino 

dos ímpios, nos diz qual a recompensa dos justos e nos dá um contraste de retribuição. 

Com isso, o que podemos aprender com esse salmo? 

 

• Conselho para os sábios [v.1-11].  

O salmista começa com um conselho aos seus leitores dando-lhes uma direção 

quanto uma grande verdade: não tenham inveja dos ímpios (Pv 24.1-2). Em seguida, ele 

apresenta os motivos para não termos inveja os ímpios: em breve eles deixarão de 

existir, ou seja, a maldade que eles fazem possui um “prazo de validade” (v2); Os que 

praticam a iniquidade têm um estilo de vida de desobediência a Deus e estão a caminho 

de serem condenados por ele (Mt 7.23). 

Há para nós cristãos, neste salmo, o levante de uma certeza inabalável, a certeza que 

o próprio Senhor nos protegerá (v3); Não devemos ter inveja dos ímpios – eles serão 

desfeitos no Grande Dia -, mas devemos nos deleitar no Senhor e somente n´Ele ter 

nossa total alegria e conforto, pois assim poderemos sempre desejar aquilo que cumpre 

sua vontade (v4);  

Mediante a estas verdades, o salmista nos direciona a entregar nossa vida a Deus, 

confiar n´Ele totalmente, sabendo que Ele sempre está agindo (v5), além de que 

somente Deus pode nos declarar justos e inocentes – benefício o qual os ímpios não 

desfrutam (v6). Portanto, Sábio é aquele que entende que todo seu descanso deve ser 

no Senhor, um descanso que deve ser em total paciência, pois o tempo de Deus não é o 

nosso (v7); O sábio aqui é alguém que evita a ira e que rejeita a fúria, lembrando que 

manter essas características só levará a consequências ruins (v8); os próximos versos é 

uma reafirmação sobre o tempo dos ímpios já estarem contados, isto é, que tudo o que 

fazem têm prazo de validade (v9-v11). 

 

• O destino dos ímpios [v.12-20].  

Agora o salmista ensina aos leitores quem são os ímpios. Estes são aqueles que 

tramam contra os que vivem para Deus, mesmo tentando contra eles, o próprio Senhor 

ri deles pelas tentativas falhas que fazem contra seus eleitos. Os ímpios são aqueles que 

buscam, de todos os meios possíveis, causar algum tipo de mal para os sevos de Deus. 

Mesmo os ímpios confiando em suas próprias forças, o salmista afirma que o melhor é 

confiar em Deus, pois Ele que sustenta seus justos (v16). Deus é o maior prazer do 

homem (16.11; 36.8-9) e não se recusará àqueles que o buscam como a sua alegria e 

desejo (105.3-4; Is 55.6; Tg 4.8), juntamente com tudo o que necessitam (Mt 
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6.33). 37.5,7 Os justos entregam seus cuidados e preocupações ao Senhor (Mt 6.8,25; 

1Pe 5.7) e esperam ansiosamente com segura expectativa, uma expressão de fé. Os 

ímpios, em tempos de adversidade, dificuldade, pandemia, contam com a própria sorte, 

quanto os justos possuem o Senhor como seu sustento, força e esperança (v18-20). 

 

• A recompensa dos justos [v.21-31].  

O salmista traz outra informação sobre quem são os justos e os ímpios, fazendo o 

comparativo de que o justo é honesto, enquanto o ímpio é alguém que se aproveita de 

qualquer situação para o benefício próprio. Logo, com isso, ele mostra que os que 

receberão a terra por herança são os justos, mas os ímpios não - eles serão eliminados 

(v22). O salmista afirma que o Senhor é quem firma os passos dos que vivem como Ele 

quer, o Senhor é quem os sustenta, e por ser Deus o seu Senhor, mediante sua idade 

avançada, ele nunca presenciou Deus deixar faltar algo para aqueles que Ele mesmo 

chamou, pois o nosso Deus é generoso e bondoso, sempre têm nos abençoado (v23-26). 

Logo nos próximos versos (27-31), o salmista traz um conselho, seguido de uma 

recompensa. Os justos devem evitar fazer o mal e devem praticar a justiça e se 

manterem fiéis a Deus, com isso terão a certeza da proteção divina, herdarão a terra e 

nela habitarão para sempre. Os justos que recebem tal recompensa sabem o que devem 

falar (Ef 4.29; 1 Ts 5.11; 1 Co 14.26) e trazem no próprio coração a palavra do Senhor 

(v31).  

 

• Contraste de Retribuição (v32-40) 

Os ímpios sempre estão esperando a melhor oportunidade de apanharem os justos 

(v32), mas o Senhor, como vimos, é quem os protege. Isso que o salmista nos leva a 

pensar. Devemos esperar no Senhor, devemos seguir a vontade de Deus. Logo vemos 

um contraste entre o ímpio e o justo. Mesmo que o ímpio cresça, vire uma árvore 

aparentemente volumosa, mesmo que aparente ter muito sucesso, isto é, mediante os 

padrões do mundo - devemos ter a certeza que ele será destruído. Assim, existe apenas 

futuro para os justos, enquanto para os ímpios, o que lhes resta é nada. No fim, o 

salmista afirma que a salvação do justo é somente no Senhor, Ele é a sua fortaleza, é Ele 

quem nos ajuda, Ele quem nos livra. O Senhor é o nosso tudo, Ele que nos livra de todo 

mal! No coração, os justos têm a lei do seu Deus. A graça salvadora de Deus regenera os 

pecadores e lhes dá um novo desejo de obedecer, por estarem em união com Cristo no 

Espírito Santo (40.8; Jr 31.33; Ez 36.27; Tt 3.3-8). 

 

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

a) O salmista chama a atenção dos seus leitores sobre quem são os sábios. Em resumo 

são aqueles que vivem conforme a Palavra do Senhor. Devemos nos avaliar e sermos 

sinceros se estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Ser sábio é andar em retidão 

com Deus. Em família compartilhe sua resposta para a seguinte pergunta: como é a vida 

de alguém que anda em retidão com Deus? 

 

b) Quantas pessoas que vemos ter algum tipo de “sucesso” na vida, conquistam as 

coisas, têm muitos bens, mas as suas vidas estão longe de Deus? Quantas vezes nós já 
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sentimos inveja por causa disso? Lutamos, lutamos, mas parece que tudo fica mais fácil 

para essas pessoas. O salmo nos ensina que descansar no Senhor e buscar felicidade 

n´Ele produzem contentamento, independentemente das circunstâncias. Em família 

compartilhe sua resposta para a seguinte pergunta: Você já invejou alguém que 

aparentemente possui algo sem merecer? Em seguida responda, a salvação é um 

presente que você recebeu mesmo sem merecer? 

 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas no grupo da IBS. [Petição do 

dia: ore pelos empregados e empresários de nossa igreja, que o Senhor os sustente]. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 

                                                                

 

 

 

 


