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1. Leitura: Salmos 117:1-2 

 

2. Cântico: Reconciliados (IMO) 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=2LUgQvwIbSY&feature=youtu.be) 

 

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 56] O contexto deste Salmo está relacionado ao episódio em 

que os filisteus prenderam Davi em Gate – (cf. 1Samuel 21.10–22.2). O salmista 

expressa sua confiança em Deus que em meio a problemas dispersa seu medo dos 

homens. 

 

Súplica (v1,2). Davi descreve uma perseguição implacável. O salmista apresenta-se 

sufocado em meio aos inimigos. A repetição de “todo o dia”, demonstra que não havia 

trégua nos ataques contra ele (v. 2). Em contraste, Davi expressa sua confiança em Deus 

em meio a problemas. Ele pede que Deus seja gracioso. 

 

 Confiança (v3,4). Não há dúvida de que Davi conhece o temor, porém alega que 

confia em Deus. Ele está assustado, porém não aterrorizado! Ao mesmo tempo em que 

teme, ele deposita confiança em Deus; e no momento de falar, ele confiantemente 

descansa na palavra da promessa de Deus. 

 

Queixa (v5-v9a). Nestes versos, o salmista apresenta com mais detalhes a maldade 

dos seus inimigos (v. 5). Os seus inimigos queriam prejudicá-lo a ponto de intentar 

contra a própria vida do salmista (v. 6). Contudo, Davi sabe que Deus administra justiça 

em seu tempo, não no nosso. Por isso roga que se guarde um registro de seu lamento 

(vs. 8,9a). Entretanto, Deus não precisa ser lembrado, mas o salmista usa dessa 

linguagem para justamente expressar o conhecimento de Deus e de como Ele cuida de 

Seu povo (Êx 32.32; Sl 69.28; 139.16; Ml 3.16). 

 

            Confiança (v9b-v13). “Deus é por mim” (56.9), isto é, Davi estava seguro de que 

ninguém, portanto, poderia ser efetivamente contra ele (Rm 8.31). A frase final expressa 

a confiança de andar jubilosamente diante de Deus em sua luz (cf. Sl 36.9). Jesus 

declarou: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a 

luz da vida” (Jo 8.12). 

 

 

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

a) Este mundo, bem como todo o seu , não é nosso amigo. Entretanto, por mais sedutor 

que o mundo pareça, mesmos com suas provocações incabíveis, tudo isso favorecerá e 

será usado para nossa santificação na medida que nos aproximamos de Deus em oração. 

Em nossas tribulações, somos abençoados por ter um Deus que nos ouve e age com 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
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provisão. Como a provisão de Deus tem sido revelada em suas próprias vidas ou na de 

outras pessoas? 

b) Medo, angústia e dor foram sentimentos também enfrentados por Jesus. Cristo pode 

nos mostrar compaixão, mas de um modo que não nos deixa afundar em 

autocomiseração. Em vez disso, ele nos conduz no caminho ensinado nesse salmo: 

suportar o mal pela fé em sua Palavra, resultando no louvor de sua graça gloriosa. Por 

que precisamos saber que Jesus Cristo tem profunda empatia por nós? Que diferença 

isso faz? 

 

6. Intercessão: Clame a Deus para que seu olhar não foque no medo e nem no 

problema em si, mas que possamos olhar para o suficiente Salvador, Cristo, e suportar, 

por meio da fé na Palavra, os dias maus.  

 

7. Conclusão: Será que conseguiríamos mensurar quantas vezes Deus nos resgatou? Há 

certamente muitas situações nas quais não temos consciência do livramento que 

recebemos. Como o salmista diz: “ando na Tua presença”. Algo muito bom para 

aprender é andar na presença de Deus. Lembrar que em cada respirar sempre 

estaremos em Sua presença (cf. Sl 139). 


