
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 54 
09 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 

1 

1. Leitura: Salmo 108.03 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses II (CantoVerbo) 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0) 

 

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 54] Este Salmo é uma lamentação, um pedido de socorro por 

parte do salmista. Ele está sofrendo, sendo perseguido, sendo oprimido pelos seus 

inimigos. Além de reconhecimento que tal socorro só pode vir pelo Senhor. Com isso 

podemos retirar algumas lições. 

 

(v1). O salmista inicia invocando o nome do Senhor, pedindo que Deus o salve, que 

Deus faça justiça sobre sua causa. Aqui podemos ver duas coisas que nos é deixado bem 

claro: (1) somente Deus é quem promove salvação e justiça; e (2) somente Deus é 

santíssimo e justíssimo. São duas verdades que gera no salmista a certeza que Deus irá 

lhe socorrer. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por tribulações, e sentimos 

uma grande aflição nelas? Uma coisa que precisamos ter certeza é que quando nós 

passamos por todo tipo de aflição em nossas vidas podemos confiar em Deus, pois Ele 

nos salva, Ele nos faz justiça. Isso é o que devemos almejar: confiança total no Senhor. 

 

(v2-v3). A continuação de sua súplica é mostrada nesses versos. Ele clama ao Deus 

Verdadeiro, Santo e Justo, para que Ele ouça sua oração, ouça cada palavra que o 

próprio salmista têm pronunciado. Isso é devido pessoas que o salmista não conhece, 

está se levantando contra ele, o acusando, o afligindo, levantando falso testemunho ou 

o perseguindo; pessoas que desejam retirar sua vida, que tramam e procuram matá-lo. 

Tais pessoas são homens maus, que não temem a Deus, que não se importam com Sua 

Palavra e Seus ensinamentos. Nós passamos por diversas situações, coisas que nos 

constrangem e, até mesmo, conseguem retirar nossa paz, dentro de nossa vida somos, 

levemente, perseguidos, mas quando tudo isso acontecer, o que devemos fazer? Clamar 

a Deus, Nele confiar e esperar, dizer a Deus, apesar de sua onisciência, aquilo que nos 

aflige, pois Ele está aqui para nos ouvir, se assim por Ele fomos tornados justos. Uma 

coisa é certa: Em Deus devemos depositar toda a nossa esperança, Nele podemos sim 

confiar. 

(v4-v7). O salmista, após uma oração de súplica devido sua aflição mediante seus 

opositores, ele traz à tona o caráter de Deus (já vimos sobre o caráter de Deus no 

devocional do salmo 47, leia novamente o ponto 1). Deus é ajudador, Ele que nos 

sustenta, nos socorre, nos dá forças, em momentos de dificuldade, de tribulação, de 

aflição. Além de Deus ser ajudador, Ele também é justo. O salmista não busca vingança 

sobre aqueles que o perseguem, mas ele pede a justiça de Deus sobre esses homens 

que não se importam com Deus. Pois esse é o resultado que é esperado aos ímpios, a ira 

de Deus virá sobre eles. O salmista apenas relembra de Deus e sua Palavra para os 

justos e os ímpios. Logo ele afirma que tal ato da parte de Deus o leva a adorá-lo, a 
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louvar seu nome, por causa de sua bondade sem fim. Não é uma moeda de troca, ou 

seja, Deus me salva de lá e eu o adoro daqui, se não me salvar eu não vou adorar. Na 

verdade, independente do tempo que a resposta de Deus ao salmista chegue, ele ainda 

sacrificará e o louvará, pois Deus continua sendo fiel, a si mesmo, e bom. Deus é quem o 

livra de todo mal, de todas as angústias, e por essa certeza o salmista têm a certeza da 

sua vitória, não pelo fato dele pedir e suplicar, ou até mesmo merecer, mas por Deus ser 

quem Ele é. 

 

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

a) Passamos, em nossa vida, por muitos momentos de aflição, mas a pergunta que 

devemos fazer a nós mesmo é: Eu tenho confiado em Deus nos momentos de aflição? 

Ele é o nosso socorro, Ele é o justo juiz, Ele que nos conduz e nos guarda. Mas gostaria 

que pensássemos nas crianças. Como ensiná-las a confiar em Deus em seus momentos 

de aflição? Pode parecer bobo para nós as aflições que nossos “pequenos” passam, mas 

não devemos ignorá-los, o correto é instruí-los quando isso acontecer. E como tornar 

eficaz essa instrução? Quando eu dependo de Deus e testemunho essa dependência, 

mais fácil se torna o pastoreio e a condução de cada criança a dependência do Senhor, 

também. Em resumo é o que estamos aprendendo na EBD: Ser discípulo é essencial para 

fazer discípulos. 

b) Além de dependermos de Deus precisamos reconhecer quem Ele É e adorá-lo; é ter a 

certeza que, mesmo com a demora do livramento de nossas aflições, Deus ainda 

continua a cuidar, a nos proteger, a nos socorrer, pois Deus continua sendo quem Ele é. 

Não é a quantidade de vitórias que deve mensurar o quanto amamos e dependemos de 

Deus, mas sim a convicção que temos, em Sua Palavra, quem Ele é. Não o adoramos por 

querer algo em troca, mas sim por Ele continuar a cuidar de mim, apesar das aflições. 

Volto a relembrar, não é moeda de troca, mas é a certeza que devemos continuar 

louvando a Deus por sua bondade, justiça, amor, santidade, resumindo, a totalidade de 

quem Deus é revelada a nós na Sua Palavra. 

Nossos filhos, nossas crianças, podem aprender sobre Deus e quem ele é, existe nosso 

catecismo, com perguntas e respostas a respeito da nossa Fé 

(https://oestandartedecristo.com/https:/oestandartedecristo/loja/a-confissao-de-fe-

batista-de-1689 – baixe o mesmo através desse link), utilize-o para ensinar sobre Deus a 

eles, mas fica uma dica de ouro: os filhos veem nos pais um espelho de como eles 

devem ser, então façamos juntos e aprendamos juntos a responder o catecismo. Que 

cresçamos e conheçamos ainda mais o Senhor e que gere em nós um coração disposto a 

adorá-lo mais verdadeiramente. 

 

6. Intercessão: Interceda pelo retorno das atividades de nossa Igreja e das 

congregações, que está prevista para o dia 01 de agosto. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
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