
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 55 
11 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: 1 Crônicas 16.34  

 

2. Cântico: Oração de Ana (IMO) 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=2dUUnppV3KI) 

 

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 queixa por parte do autor, pois um mal 

estava o afligindo produzindo em seu coração tristeza, dor. Mas o salmo também faz 

uma grande denúncia (logo veremos qual) e uma confiança que vêm de Deus a ele, 

através de suas orações. Com isso podemos retirar algumas lições. 

 

(v1-v8). No devocional passado (Salmo 54) o salmista inicia da mesma forma que 

este, com uma súplica devido uma aflição. Ele pede misericórdia de Deus, pois somente 

Ele pode respondê-lo e salvá-lo. Aqui uma queixa, novamente, por causa dos homens 

que continuam a oprimi-lo. Tal opressão, não somente o angustia, mas agora lhe causa 

um sentimento de medo e de dor, tão grande ao ponto de lhe causar horror. Isso o faz 

pensar em algo que lhe proporcionasse fuga dessa situação: asas. Pois, assim como as 

aves, em qualquer momento de perigo, voaria para longe, onde encontraria, de fato, 

descanso e segurança. Quantas vezes não nos sentimos como esse salmista, pedindo de 

Deus algo que parece absurdo, apenas para fugir daquilo que nos aflige. 

 

(v9-v15). O salmista começa pedindo justiça de Deus, pedindo que Ele aja conforme 

Sua Palavra, conforme quem Ele É. Logo ele dá os reais motivos que o levaram a fazer tal 

pedido. Naquela cidade não existe tempo para a iniquidade, ele está presente a todo o 

momento, as pessoas que estão ali são maldosas e buscam fazer todo tipo de mal, são 

pessoas maliciosas; mas logo o salmista faz uma “revelação” muito importante: tais 

pessoas não são seus inimigos, alguém que o odiava, se fossem, ele tiraria esse 

problema “de letra”. Esses que estão agindo contra ele mesmo eram seus próprios 

amigos, como ele mesmo diz “meu igual, meu guia, meu íntimo amigo”. Imagine a 

grande aflição e frustração que o salmista teve ao ser traído pelo seu melhor amigo. 

Como sentiríamos se, o que mais confiamos, nos apunhalasse pelas costas? 

Provavelmente o salmista estava se sentido assim, como nós, indignados e frustrados 

por ser traído por aquele que mais confiamos. 

 

(v16-v23). Apesar de toda a dor e tristeza que ele estava sentindo, o salmista toma 

uma decisão: “Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.”. Ele decide, em sua 

totalidade, confiar no Senhor e aguardar nele a sua salvação. Em perseverança ele 

decide orar a Deus sem cessar (1 Ts 5.17), em todo o momento, enquanto, ao seu ver, 

tardia o resgate de Deus a ele perante seus inimigos. Novamente vemos uma afirmação, 

que por várias vezes ao longo dos salmos é feita, Deus ouve a oração do justo, pois tal é 

por causa que Deus o escolheu para ser; mas não ouve a oração do ímpio, pois eles 

ignoram a Deus totalmente. Novamente o salmista trás a tona a traição por parte de seu 
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melhor amigo, que mesmo ele sendo um homem de palavras brandas, o seu coração 

tramava uma guerra contra o próprio salmista, ele o enganou, fingindo ser seu amigo, 

mas a real intenção era afligi-lo. No fim, o salmista confirma, mais uma vez, o que é o 

melhor a se fazer que é descansar no Senhor e confiar Nele totalmente. Deus é nosso 

justo juiz, não precisamos aplicar nossas falsas justiças (na verdade são vinganças) para 

com o próximo, pois o próprio Deus é quem irá pedir contas dessas pessoas. Precisamos 

perseverantemente descansar e confiar no Senhor. 

 

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

a) “No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo” (João 16.33). 

Começo essa devoção familiar lembrando as palavras de Jesus aos seus discípulos. E 

faço uma pergunta a todos nós: Temos confiado em Cristo totalmente ao ponto de que, 

todas as aflições que passamos nesse mundo, não tira de nós a certeza da salvação 

Nele? Temos derramado toda a nossa dor aos pés da cruz, entendendo que somente 

Cristo é capaz de nos curar, através do Espírito Santo? Como podemos ensinar isso aos 

nossos filhos, as nossas crianças? De fato, são perguntas importantes e que nos ajudam 

a pensar o quanto estamos descansando no Senhor. Quanto as crianças, dentro do seu 

entendimento de mundo, precisamos ensiná-las o que é descansar no Senhor. Quem 

sabe seu filho está tendo dificuldade em alguma matéria, dificuldade em alguma 

atividade ou dificuldades que podem nos parecer simples, dessa forma podemos 

conduzi-los a descansar no Senhor os levando a entender que todas as dificuldades que 

ele está tendo hoje, Deus será gracioso de fazê-lo vencer cada uma delas, no tempo 

correto, sem pressa e sem pressão; e que você está ali, pois Deus o escolheu para 

conduzi-lo a entender tudo isso e ser ajudado quando se depara com alguma 

dificuldade. 

b) Não sei se algum de nós já foi traído pelo melhor amigo, aquele que você conta seus 

segredos, seus problemas, que compartilha a sua vida, alguém muito querido. 

Provavelmente se a resposta for sim, o quanto nos sentimos totalmente frustrados e 

decepcionados. Nessas horas o que devemos fazer é confiar no Senhor e pedir que Ele 

mesmo aplique sua justiça. É confiar no Senhor e não desejar o mal a essa pessoa, mas 

sim orar pela sua vida e sua atitude reprovável perante a Palavra de Deus. Devemos 

ensinar aos nossos filhos a misericórdia de Deus nesses momentos, mostrar a eles que 

Deus entregou seu único Filho para morrer em nosso lugar e, assim, pagar o preço de 

todo nosso pecado. Se Deus nos perdoou, perdoou as nossas ofensas, também devemos 

perdoar o próximo, caso ele tenha nos ofendidos. O desafio é grande, mas tenha a 

certeza que Deus nos conduzirá para concluí-lo. 

 

6. Intercessão: Interceda pelos líderes de ministério de toda a Igreja Batista Shekinah e 

congregações. 

 

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! 


