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1. Leitura: Êxodo 15.2 

 

2. Cântico: Estrela da manhã - Arianne  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=nC11wNNfgsI) 

 

3. Confissão/Gratidão: Engradeça o nome do Senhor, peça perdão por seus pecados e 

clame ao Senhor por graça mediante ao atual cenário em razão da pandemia provocada 

pelo Convid-19.  

 

4. Instrução: [Leia Salmo 38] Este Salmo descreve a disciplina do Senhor para com a 

transgressão, ao mesmo tempo que apresenta a maldade, os horrores e as 

consequências tenebrosas do pecado em nossas vidas. Estamos diante de um pedido de 

auxílio por parte do salmista.  Davi, nesta porção,  lamenta por seus pecados e alega que 

Deus o atacou como um guerreiro (v.2), o que o fez cair doente e enfraquecido (v. 3-6, 

10, 13, 14). Ele reconhece que pecou contra Deus (v. 3, 18) e conclui o salmo com um 

pedido de socorro ao Senhor (v. 21,22).  

 

• UM CLAMOR POR AUXÍLIO [v.1].  

O salmista coloca diante de Deus sua situação. Ele reconhece e tem plena 

consciência de que o Senhor, sendo um Deus justo, punirá o pecado. Mas, essa 

consciência provém da reflexão promovida pela aflição pelo qual ele tem passado - a 

disciplina de Deus é um meio amoroso para a correção do pecado e eficaz para nos fazer 

enxergar um salvador. Então, consciente do furor do Senhor, Davi confessa sua 

transgressão, reconhecendo a causa de sua condição, e pede que Deus o ajude. Ao pedir 

ajuda, o salmista não está se esquivando ou buscando isentar-se da disciplina, mas 

clama que esta disciplina, que de fato virá, seja temperada com misericórdia (cf. Sl 6.1).  

 

• DESCRIÇÃO DA ENFERMIDADE [v.2 – 10].  

O salmista descreve sua enfermidade e deixa claro que a disciplina proveniente do 

seu pecar é da parte de Deus em face do caráter santo de Deus. Foi Deus quem o feriu 

(v.2) - foram as setas do Senhor e as mãos do Senhor que pesaram sobre o salmista.  

Neste trecho, cabe refletirmos na realidade do pecado e de como a convicção do 

pecado é dolorosa (cf. Sl 32. 3,4). Essas flechas, representam o juízo divino como 

penetrante a semelhança da verdade presente em provérbios 17.10 “A repreensão faz 

marcas mais profundas num homem de discernimento do que cem açoites no tolo”. O 

pecado é danoso, sabemos que nem toda doença é provinda do pecado, mas que de 

fato o pecado adoece (v.3). Nos versículos que seguem, o salmista expressa com 

convicção sua fraqueza e debilidade apresentando-se diante do Senhor que já conhece 

sua causa (vs. 4-10). 

 

• ABANDONADO [v.11-20].  

Davi prossegue relatando sua desolação. Os seus amigos o abandonaram e os 

inimigos escarneciam de Davi (vs. 11,12). Ainda assim, o salmista deposita em Deus sua 

causa (vs. 13,14). Em sequência, depois da exposição de seu lamento, Davi mostra onde 
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repousa a sua esperança. Davi espera no Senhor, isto é, aguarda com expectativa certo 

de que a salvação vem pela fé no Senhor. Mais adiante, Davi confessa definitivamente 

seu pecado (v. 18). Davi entende que a confissão de pecado é indispensável para o 

arrependimento e para o recebimento do perdão da parte de Deus (2 Co 7. 9-11).  

 

• APELO POR AUXÍLIO [v.21-22] 

O salmo é concluído com um apelo por auxílio. O salmista espera com fé em Deus. Ele 

roga para que Deus o atenda e escute, ao mesmo tempo que teme. O versículo final 

equivale a dizer: “Vem e me salva depressa.”  

 

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

a) Por que somos afligidos? Podemos compreender diante desse salmo e diante da 

confissão do salmista que sem a real noção da nossa pecaminosidade, não sentiremos 

qualquer necessidade de um salvador. A aflição promove o encontro do nosso vazio com 

a grandeza de Deus. A convicção do pecado, promove a noção da ira de Deus que nos 

leva a enxergar um salvador. O Senhor convence do pecado os filhos que ama. O Espírito 

Santo tem promovido essa convicção em nós? Como temos reagido?  

 

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: Clame pela misericórdia de Deus. Ore pedindo ao Senhor uma melhor 

compreensão do salvador que Ele é e também uma melhor compreensão de quem nós 

somos.  

 

8. EXTRA: ( LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0aS0zGXblMU) *Sugestão de música.  
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