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1. Leitura: Salmo 118.1 

2. Cântico: Sonda-me - https://www.youtube.com/watch?v=PO0iG6mNXVs 

3. Confissão/Gratidão:  De modo silencioso, cada participante deste culto 

doméstico deve reconhecer que é culpado, indigno e inapto para a adoração. 

Confessem seus pecados e apelem a Deus por misericórdia. Busquem 

restauração por meio da misericórdia de Deus em Cristo. 

 

4. Leia Salmo 51: Ao longo de sua vida, o rei Davi fez o que era agradável ao Senhor, 

“senão no caso de Urias, o heteu (1Rs 15.5). Este é o quarto salmo penitencial e também 

a oração de Davi depois que o profeta Natã confrontou com seus pecados (2Sm 11-12). 

Em sua oração, Davi expressa três pedidos centrais 

 

A. “Lava-me” (vv.1-7). 

O pecado é para o ser interior aquilo que a sujeira é para o corpo, de modo que era 

apropriado Davi sentir-se sujo por causa do que havia feito. Ao cometer adultério e 

homicídio, havia transgredido a lei de Deus. Havia se rebelado intencionalmente contra 

Deus, e, de acordo com a lei, não existiam sacrifícios de expiação para esses pecados 

deliberados (Lv 20.10; Nm 35.31-32). Só restava a Davi apelar para misericórdia, a graça 

e o amor de Deus (v.1). O verbo apagar refere-se a uma dívida que ainda deve ser paga, 

e lavar (vv.2,7) está associado à lavagem de roupas impuras. Na sociedade israelita 

daquela época, lavar e trocar de roupa era um modo de marcar um recomeço na vida (Gn 

35.2) e foi isso que Deus fez.  

Sem dúvida, Davi havia pecado contra Bate-Seba e Urias, mas a sua maior 

responsabilidade era para com o Senhor, que havia dado a sua lei a seu povo (v.4). Davi 

também confessou que não era apenas um pecador por opção, mas também por natureza 

(v.5). Agora, o rei pede que Deus lhe dê verdade e sabedoria no mais íntimo de seu ser 

(v.6).  

O hissopo (v.7) era um arbusto com hastes cheias de pelos, que poderiam ser mergulhadas 

em líquidos, usados pelo sacerdote para aspergir sangue ou água sobre quem precisava de 

purificação cerimonial (Lv 14.4,6). Hoje, os cristãos são purificados pela obra realizada por 

Jesus Cristo na Cruz (1Jo 1.5-10).    

https://www.youtube.com/watch?v=PO0iG6mNXVs
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B. Restitui-me (vv. 8-12) 

Os pecados de Davi o haviam afetado como um todo, atingiu seus olhos (v.3), sua mente 

(v.6), seus ouvidos e ossos (v.8), seu coração e espírito (v.10, suas mãos (v.14) e seus 

lábios (vv.13-15). Esse é o preço que se paga pelo pecado. Davi sabia disso e, portanto, 

pediu que o Senhor fizesse mais por ele do que apenas purifica-lo. Por mais importante que 

fosse a purificação, Davi queria que todo o seu ser fosse restaurado, a fim de que pudesse 

servir ao Senhor de maneira aceitável. Desejava ter dentro dele a alegria da salvação 

(v.12). 

O versículo 10 é parte central do salmo e expressa o cerne da preocupação de Davi. Sabia 

que o ser interior – o coração – era a origem de seu problema bem como o lugar que 

abrigava sua alegria e bênção, e sabia também que não era capaz de mudar o próprio 

coração. Esse é um milagre que somente Deus pode operar (Jr 24.7).  

O Senhor concedeu seu Espírito Santo a Davi quando ele foi ungido por Samuel (1Sm 

16.13), e Davi não desejava perder essa bênção do Espírito, nem sua ajuda, como havia 

acontecido com Saul quando ele pecou (1Sm 16.1,14; 2Sm 7.15). Hoje, o Espírito habita 

nos cristãos para sempre (Jo 14.15-18), mas os filhos de Deus podem perder a eficácia de 

seu ministério ao entristecer o Espírito (Ef 4.30-32), mentir para ele (At 5.1-3) e apagá-lo 

pela desobediência deliberada (1Ts 5.19). 

 

C. Usa-me (vv.13-19) 

Davi desejava testemunhar aos perdidos e conduzi-los de volta ao Senhor (v.13), e 

desejava cantar louvores a Deus (vv.14,15). A expressão “crimes de sangue” refere-se ao 

sangue de Urias nas mãos de Davi, pois a ordem para matar o marido de Bate-Seba havia 

partido de Davi (2Sm 11.6ss). 

Davi era rico suficiente para oferecer inúmeros sacrifícios ao Senhor, mas sabia que isso 

não seria agradável a Deus (v.16) e que o sangue de animais não poderia lavar seus 

pecados. Davi não negava a importância nem a validade do sistema sacrificial de seu povo; 

antes reafirmava a importância de um coração arrependido e de um espírito submisso a 

Deus (v.17).   

Provavelmente, as gerações entre o Cativeiro e a Reedificação fizeram da penitência de 

Davi a deles (vv.18-19).  
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5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

I. A palavra de Natã em repreensão ao rei levou Davi à confissão, mas não 

era necessário lembrar a Davi seu pecado. Dentro dele estava sendo travada 

uma batalha que ninguém podia ver. Davi via seu pecado como uma ofensa 

criminosa, uma mancha destrutiva e impureza cerimonial. Ele era culpado, 

indigno e inapto para a adoração. Embora outras pessoas fossem impactadas 

pelo seu pecado, Davi reconheceu que tinha, antes de tudo, ofendido a Deus 

e, por isso, apelou a ele por misericórdia. Sua oração é um modelo para os 

crentes que buscam perdão e restauração por meio da misericórdia de Deus 

em Cristo (1Jo 1.5-10). Quais motivações esse salmo dá aos cristãos para 

confessarem seus pecados? Como ele nos ensina a confessar os nossos 

pecados? Embora tenha sido escrito por um crente, como ele pode orientar 

um incrédulo a buscar perdão para os seus pecados? 

II. A menção a “hissopo” liga o arrependimento à fé no poder purificador de 

um sacrifício pelos pecados (v. 7). O talo dessa planta era usado para aplicar 

o sacrifício diretamente à pessoa impura. O hissopo também foi usado para 

colocar o sangue do cordeiro pascal nos umbrais das portas, para que a 

morte não entrasse na casa (Êx 12.21-22). A fé busca a aplicação particular 

do sangue de Cristo aos nossos pecados, para que possamos escapar da ira 

de Deus e nos aproximar de sua santa presença para adorá-lo. O sangue de 

Cristo foi aplicado à sua alma? 

6. Cântico: Redenção - https://www.youtube.com/watch?v=no9fYOBJbSY 

7. Intercessão: Encerre louvando o Cordeiro por seu sacrifício, pois seu 

sangue nos purifica de nossos pecados, nos livra da ira de Deus e nos 

aproxima de sua santa presença para adorá-lo. 

https://www.youtube.com/watch?v=no9fYOBJbSY

