
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 42 
23 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 

1 

 

1. Leitura: Salmo 67:1-3 

 

2. Cântico: Aclame ao Senhor https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I 

 

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 42] Antes de adentrarmos as particularidades do Salmo 42, 

importa entendermos que este salmo inaugura o segundo livro do Saltério. Ao contrário 

do primeiro livro, em que todos são atribuídos a Davi, neste, por exemplo, até o salmo 

49 estão inscritos “dos filhos de Coré”, ligado à família dos levitas. 

 

Ao que parece, os salmos 42 e 43 se constituem um único poema, isso se observa 

pelo conteúdo e estilo, o fato do 43 ser sem título, além do que em diversos 

manuscritos hebraicos estes aparecerem juntos. O tema, em ambos esses Salmos, é a 

profunda tristeza porque não pode fazer sua costumeira peregrinação ao Templo 

 

• Anseio e lamentação [v.1-5].  

 

Tal como a corça não pode disfarçar a sua sede, o salmista não consegue esconder 

sua paixão pelo Deus vivo, seu desejo de aproximar-se do Deus vivo, que é a fonte da 

água viva (cf. Sl 63:1 – Ó DEUS, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha 

alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde 

não há água). Seus inimigos o ridicularizam com observações sobre a indiferença do seu 

Deus. Essa atmosfera de incredulidade despertou suas memórias sobre como 

costumava liderar a multidão de peregrinos, em festa, como procissão até à casa do 

Senhor. O refrão do verso 5, tal como no v. 11, aponta para uma fórmula de fé com a 

qual ele aquieta sua melancolia, uma fé irreprimível e borbulhante, e o salmista 

conclama sua entristecida alma a não apenas confiar em Deus, mas a esperar 

ativamente por sua libertação. 

 

• Privação e esperança [v.6-11].  

 

Novamente o salmista fica deprimido e expressa desespero, que é mais intenso que 

antes. Embora tente orar e pensar em como Deus foi desmedidamente benigno com 

ele, continua se sentindo abandonado. Não obstante, o Deus que governa o mundo 

físico faria desaparecer a angústia de sua alma (Salmos 43:2 - Pois tu és o Deus da minha 

fortaleza; por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do 

inimigo?). Mesclando-se com seu anseio pelo Templo estão suas recordações das 

constantes setas dos seus inimigos. O refrão toma a pergunta "Por que?" e a lança de 

volta ao coração duvidoso, desafiando o direito da desconfiança, em vista de certa 

https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I
tw://bible.*/?id=19.43.2
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libertação de Deus. Ao fim, recupera suas forças repetindo sua fórmula de paz 

interior (veja também o Sl 43:5).  

 

• Algumas considerações gerais [v.1-11].  

 

O salmista estava angustiado, sedento. Tal como um cervo depende de água, nossas 

vidas dependem de Deus. Os que o buscam e desejam compreendê-lo encontrarão uma 

vida que não tem final. Ao sentir-se separado de Deus, este salmista não descansaria até 

que sua relação com Deus se restaurasse, porque sabia que sua vida dependia disso. 

 

Nas “noites escuras da alma”, em momentos turbulentos e em dias nebulosos, não 

há melhor antídoto do que meditar na bondade de Deus para com seu povo. Isto 

apartará sua mente da situação presente e lhe dará esperança. Relembre de quem é 

Deus e do que Ele fez e faz. Confie na capacidade de Deus para ajudá-lo e não na sua 

incapacidade de ajudar-se a si mesmo. Quando se sentir deprimido, aproveite este 

salmo antidepressivo. Leia o que a Bíblia nos narra a respeito do Senhor e medite nisso. 

 

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

 

a) Há uma sede natural, comum a todo aquele que busca o bem e a felicidade (4:6), mas 

também há uma sede espiritual produzida dentro das pessoas quando, pelo Espírito 

Santo, elas provam a bondade de Deus e desejam ser plenamente satisfeitas com ele 

(36:8-9; 1 Pe 2:2-3). Verdadeiros crentes só podem ficar satisfeitos pela presença, graça 

e conforto de Deus. A experiência da presença de Deus deve ser como uma sede 

desesperadora a ser saciada. Se estivermos deprimidos, precisamos orar por nós, para 

termos esperança no Senhor e continuarmos sua busca. Em tempos de exaustão 

espiritual, até onde você está pronto para ir, a fim de encontrar a sua satisfação no 

Senhor? 

  

b) Cristo sofreu horrível sede física na cruz (Jo 19:28), mas muito pior foi a sua sede por 

estar separado da presença de Deus (Mt 27:46). Ele sofreu a privação do bem, que é a 

condenação dos pecadores (Is 65:13; Lc 16:24). Assumindo a maldição em nosso lugar, 

ele ganhou para nós a benção. Como resultado, Cristo, agora, pode satisfazer a mais 

profunda sede humana, por intermédio do Espírito Santo (Jo 4:14; 7:37-39; Ap 21:6; 

22:17). A pergunta é: Você tem sede de Deus? Como você sabe? E o que você faz a 

respeito? 

 

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

dia: Pense em cinco pessoas pelas quais você nunca orou, dentre os membros da igreja, 

e ore por elas]. 

 

7. Conclusão: Deus todo poderoso e eterno, aumenta em nós a fé, a esperança e o 

amor. Inspira-nos a submetermos e amarmos a tua vontade. Por Jesus Cristo, teu filho, 

nosso Senhor, que oramos. Amém! 


