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1. Leitura: Salmo 70 

 

2. Cântico: Hino cc 375-Canta minha alma – 

(https://www.youtube.com/watch?v=t5oAuEgIgEY) 

 

3. Oração: Vamos orar, pedindo a Deus para que os dias se abreviem e que possamos 

o quanto antes nos reunir como povo santo. Oremos também pelas famílias de nossa 

igreja, pelos enfermos, necessitados e todos os são do grupo de risco. 

 

 

4. Leia Salmo 53:  

 

Quem são os néscios? Seriam os ateus? 

Uma leitura superficial do Salmo 53 levará o leitor a considerar que os ‘loucos’ são os 

ateus, pois são eles que dizem abertamente que não há Deus. Porém, se fizermos uma 

leitura levando em conta o contexto geral do Salmo e as considerações do apóstolo 

Paulo na carta aos Romanos, veremos que os néscios não são os ateus (apesar da 

loucura deles), antes é adjetivo que se aplica aos judeus. 

  

5. Imagina o tolo em seu íntimo. (v.1-4).  

 

O apóstolo Paulo após citar alguns versos do Salmo 53, concluiu: “Ora, nós sabemos 

que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz…” ( Rm 3:19 ), portanto, 

deve-se concluir que o Salmo 53 não se aplica aos ateus, antes aplica-se ‘aos obreiros 

da iniquidade’, aqueles que comem o povo de Deus como se fosse pão ( Sl 53:4 ). 

Enquanto os ateus dizem com a boca ‘não há Deus’, os obreiros da iniquidade são 

aqueles que negam a Deus em seus corações (v. 1). Os néscios se corromperam e 

praticam a iniquidade, portanto, não há quem faça o bem. 

O salmista relata que ‘Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver 

se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus’, como não há entre os 

filhos dos homens quem ‘entenda’ e quem ‘busque’ a Deus, segue-se que os judeus 

estavam inclusos neste rol (v. 2). 

Todos os homens se desviaram e, juntamente se tornaram imundos. Como se 

desviaram? Como todos os homens juntamente se tornaram imundos? Os judeus 

estavam inclusos neste rol? A resposta encontra-se na queda de Adão, pois foi através 

da queda do primeiro pai da humanidade que todos os homens pecaram e, em um só 

evento todos se tornaram imundos ( 1Co 21- 22). 

Este salmo é uma repreensão ao povo de Israel que reputavam que faziam o bem, 

porém, eram iníquos, imundos ( v. 3). 

https://www.youtube.com/watch?v=t5oAuEgIgEY
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Os lideres e mestres em Israel desconheciam a real condição deles. Eram obreiros da 

iniquidade, pois devoravam o povo de Deus como se eles fossem pão! Na verdade, os 

mestres e líderes do povo de Israel não buscavam a Deus, ou seja, eram néscios ( v. 

4) “Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são cães mudos, não podem 

ladrar; andam adormecidos, estão deitados, e gostam do sono. E estes cães são 

gulosos, não se podem fartar; e eles são pastores que nada compreendem; todos eles 
se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte” 

( Is 56:10 -11). 

Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. (v.5-7). 

A falta de conhecimento tornou o povo de Israel como ‘loucos’, pois rejeitaram a 
palavra de Deus “Deveras o meu povo está louco, já não me conhece; são filhos 

néscios, e não entendidos; são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem” 

(Jr 4:22 ). 

Embora Deus tenha dado prova da sua fidelidade ao povo livrando-os dos seus 

inimigos, contudo, não confiaram em Deus. No momento da invasão inimiga tiveram 

muito pavor, onde não havia motivo para temerem se confiassem em Deus. Eles não 

invocavam a Deus, pois só invoca aquele que confia! (v. 5). 

Por não confiarem em Deus o povo de Israel foi confundido. Deus é fiel, mas como 

não confiaram em Deus, Deus os rejeitou e foram confundidos, ou seja, levados 

cativos. 

Diante da apostasia de Israel surge a oração profética do salmista: “Oh! se já de Sião 

viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se 

regozijará Jacó e se alegrará Israel” (v. 6). 

Qual salvação viria de Israel? Jesus lembrou a mulher samaritana que a salvação vem 

dos judeus “Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a 

salvação vem dos judeus” (Jo 4:22 ), ou seja, Ele, Cristo, é a salvação de Deus. 

Quando o Messias vier de Sião, a salvação de Deus, Ele fará os cativos do povo voltar 

a habitar em segurança. Será um tempo de regozijo e de alegria para Israel (v. 6). 

Este verso é uma profecia para o futuro de Israel, pois quando Jesus veio, libertou os 
pobres e oprimidos de todos os povos, nações e línguas da escravidão do pecado, 

porém, há um tempo determinado em que Ele resgatará Israel como povo (Rm 11:25 

-29). 

Este salmo serve de alerta para os cristãos quanto aos obreiros fraudulentos “Cujo fim 

é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam 

nas coisas terrenas” (Fl 3:19 ), pois o povo de Israel servia a Deus sem entendimento 
em decorrência dos interpretes prevaricarem nas suas atribuições (Rm 10:2 ; Is 43:27 

). 

Devemos ver a bondade e a severidade de Deus através deste salmo (Rm 11:22 ), 

pois mostra que os judeus são tidos por loucos por não crerem na salvação de Deus, 



I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H  

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 53 
08 de junho de 2020 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 
 

logo devemos atentar para as Escrituras (Hb 2:1 ). O cristão deve ver como anda, ou 

seja, não deve seguir o exemplo dos néscios (judeus), antes ser sábio (Ef 5:15 ). 

E como ser sábio? Basta ser cheio (pleno) do Espírito, ou seja, conhecer a palavra de 

Deus, ou a palavra de Deus estar no homem e o homem estar na palavra de Deus 

“Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o 

escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha 
repreensão; pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos 

farei saber as minhas palavras” (Pv 1:22 -23). 

Que não sejamos tidos por loucos como foram os fariseus, que rejeitaram o Verbo 

encarnado, a Sabedoria de Deus “Loucos! Quem fez o exterior não fez também o 

interior?” (Lc 11:40 ; Pv 1:7). 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Vamos rogar a Deus, agradecendo por tamanha misericórdia, como está escrito: “Já 

não há quem faça o bem”, e aprove Deus nos salvar, demonstrando toda a infinitude 

de seu amor. 

 

b) Cântico: Hino 73 Cc -  Um Grande Amigo 

(https://www.youtube.com/watch?v=IwBKJkajx5Y&t=6s) 

 

7. Oração: Senhor, lhe agradecemos por mais um dia que nos concede, te 

agradecemos também por todos os livramentos e bênçãos dadas por ti.    

https://www.youtube.com/watch?v=IwBKJkajx5Y&t=6s

