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1. Leitura: Êxodo 15:2 

 

2. Cântico: Hino 123 – bendito cordeiro                                                     

        (LINK: https://www.youtube.com/watch?v=zsHWeSIbQHw) 

 

3. Oração: Pai, guia-nos em tua santa vereda, perdoa as nossas falhas. Pedimos tua 

misericórdia para que esta situação seja breve em nossos dias e o quanto antes 

possamos nos reunir com todos os irmãos. 

 

 

4. Leia Salmo 52: Este salmo foi composto por Davi no tempo em que a morte de 

Abimeleque e outros sacerdote disseminou o terror universal entre o povo, 

indispondo-os a prestar qualquer atenção à sua causa, e quando Doegue foi vitorioso 

na bem sucedida transmissão de sua informação. Sustentado, mesmo em tais 

circunstâncias, pela excitante influência da fé, ele se arremete contra a cruel traição 

de que Deus, que é juiz no céu, vindicará os interesses daqueles que o temem e 

castigará a soberba dos ímpios. Neste salmo, vemos que Davi louva ao Senhor e se 

alegra pela destruição certa dos ímpios.  

  

5. Por que te vanglorias em tua perversidade?. (v.1-4).  

 

O êxito que coroou a traição de Doegue teria feito a fé de Davi consideravelmente 

confusa; e tudo indica ter ele adotado a veemência mediante a provocação com que 

começa o Salmo, a fim de armar-se mais eficientemente contra esta tentação. Começa 

acusando Doegue com agravo de sua culpa, ao vangloriar-se do poder que havia 

adquirido através de um ato de consumada ofensa. Qualquer triunfo que se pode obter 

por meio da violência, da traição ou quaisquer outros meios injustificados, tem curta 

duração. 

 

Tua língua trama malefícios. 

 

Davi não deve ser aqui considerado a desafogar grandes censuras contra seu 

adversário, como muitos dos que são injustamente injuriados costumam fazer, 

simplesmente para satisfazer um sentimento de vingança. Lança essas acusções contra 

ele na presença de Deus, com vistas a encorajar-se na corroboração de sua própria 

causa; pois é evidente que, quanto mais nossos inimigos se esforcem na prática da 

iniquidade, na verdade  proporcionalmente provocam a ira do Senhor se chegam para 

mais perto daquela destruição que deverá produzir nosso livramento. 

 

 

Deus igualmente te destruirá para sempre (v.5-7). 

 

À luz destas palavras se faz ainda mais evidente que seu projeto, ao insistir na 

agravada culpa de Doegue, era provar a certeza de sua ruína que se aproximava, e 

isso mais em função de sua própria convicção e conforto do que com o propósito de 

https://www.bibliaon.com/versiculo/exodo_15_2/
https://www.youtube.com/watch?v=zsHWeSIbQHw
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alarmar a consciência dos criminosos. Consequentemente, ele declara sua persuasão 

de que Deus não permitiria que tal traição passasse impunemente, ainda que por 

algum tempo ele permitisse a perpetração dela. 

 

Os ímpios se dispõem, enquanto prossegue suas prosperidade, a viver em 

impertubável segurança; e o santo Deus, ao ver o poder de que os ímpios possuem, e 

testemunha seu arrogante desdém dos juízos divinos, sentem-se profundamente 

esmagado por apreensões de incredulidade. 

 

Os justos também verão e temerão. 

 

Davi aqui apresenta, como outra razão por que se podia esperar a ruína de Doegue, do 

que um importante fim se obteria dela, no sentido de que poderia promover a religião 

no coração do povo do Senhor e oferecer-lhes uma nova exibição da justiça Divina.  

 

Aconteceria que ela seria testemunhada tanto pelos ímpios quanto pelos justos; mas há 

duas razões por que o salmista a representa como sendo vista especialmente pelos 

últimos. Os ímpios são incapazes de tirar proveito dos juízos divinos, sendo cegos ante 

as mais claras manifestações que ele faz de si mesmo em suas obras, e portanto 

somente os justos poderiam vê-la. 

 

Eis aqui o homem que não pôs em Deus sua fortaleza. 

 

Há quem pense que estas palavras expressam o que mais tarde se aplicaria 

proverbialmente a Doegue; mas parece que tiveram a intenção de restringir a 

significação. Simplesmente expressam a leviandade com que o povo de Deus tomaria o 

juízo. Visaria ensinar-lhes, de um lado, a paciência diante da insolência dos ímpios, a 

qual é rapidamente humilhada; e , do outro, de precaver-se de ceder a semelhante ato 

do espírito. 

 

Eu, porém, sou qual uma oliveira verde. (v.8-9).  

 

Já vimos que Davi se sentiria condicionado, pelo exercício da fé, a contemplar a 

grandeza mundana de Doegue com santo desdém; e agora o encontramos se erguendo 

superior a tudo que era presentemente aflito em sua própria condição. Ainda que 

aparentemente ele mais se assemelhava ao tronco seco de uma árvore arrancada do 

chão, ele se compara, na confiança da chegada prosperidade, a uma árvore verde. 

 

À luz desta linguagem, aparentemente não podia conceber mais sublime felicidade em 

sua condição em ser admitido no número de adoradores de Deus e se envolver nos 

exercícios de devoção. 

 

Eu te louvarei. 

 

Ele conclui o Salmo com ações de graças, e mostra que é sincero nisto, mediante 

especial reconhecimento que faz do fato de que esta tem sido a obra de Deus. Tal é a 
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corrupção do coração humano, que de cem que professam gratidão a Deus com seus 

lábios, raramente um seriamente pondera sobre os benefícios que tem recebido como 

provindo da mão divina, Davi, declara, pois, que foi inteiramente devido à proteção 

divina que escapara da traição de Doegue e de todos os seus subsequentes perigos, e 

promete reter um grato senso disto ao longo de toda sua vida. 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) A inclinação do coração do homem para o pecado é assustadora. O incrédulo 

promove dissenções com sua língua pervertida e não confia em nada além da 

própria riqueza. O homem natural, sem Deus, prefere sempre o mal. Neste 

Salmo, vemos essa realidade por meio da perseguição de Davi, mas isso é tão 

mais claro na pessoa de Cristo. Deus conosco, o filho de Deus, a imagem do Deus 

invisível não foi poupado e morreu na cruz por conta da maldade dos nossos 

corações, Deus aplacou sua ira contra o pecado na pessoa de Jesus. Como nos 

mostramos amigos de Deus em nosso agir? Nós odiamos o pecado bem como 

Deus o odeia?  

b) Embora os ímpios prosperem na atualidade e confiem em suas riquezas, o Senhor 

não os poupará e mesmo qualquer bem que eles possuam não será capaz de 

aplacar a ira de Deus. Só há um bem capaz de aplacar a irá de Deus que seja ter 

a Cristo e ser possuído por Ele. O juízo de Deus sobre os ímpios leva o justo a 

adorar. Como saber que Deus punirá o ímpio nos encoraja a confiar em sua 

bondade agora? 

c) Louve a Deus agradecendo pelo livramento e pela graça de pertencer a Ele. Ore 

para que você aprenda a odiar o pecado e o mal como Deus os odeia. 

 

7. Cântico: Hino 73 CC -  Um grande amigo  

(LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4a6LeSdPhmE) 

 

8. Oração: Senhor e Deus meu, te agradeço por tudo o que tens feito em minha 

vida, lhe rogo por todos os necessitados de emprego, e os que estão com a saúde 

debilitada, abençoe a todos eles, abençoe também minha vida e minha família. 

https://www.youtube.com/watch?v=4a6LeSdPhmE

