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1. Leitura: Isaías 24:14-15 

 

2. Cântico: Tu és Soberano 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=q69VKyqxxQ0) 

 

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 57] O salmista descansa na fidelidade e no auxílio de Deus 

quando é ameaçado pelo inimigo. O salmo faz referência ao momento em que Davi 

fugia de Saul, na caverna de Adulão ou En-Gedi (vf. 1Sm 22.1; 24.1-3). 

 

Lamento e refúgio (v1-6). Nos primeiros seis versos do Salmo, Davi está cercado por 

leões e encarando sua própria sepultura. Como em situações difíceis podemos 

descansar na certeza que temos ajuda do alto? Davi pede para que Deus seja gracioso 

ou mostre favor imerecido e o abrigue a “sombra das tuas asas”, uma imagem que 

expressa segurança e proteção, pelas asas de uma ave que protege seus filhotes (vf. Dt 

32.10-12) ou pelas asas dos querubins, que cobrem o propiciatório (vf. Êx 25.20). Apesar 

de suas adversidades, Davi estava seguro do auxílio de Deus, pois o Senhor age segundo 

a sua misericórdia (vf. 43.3). Misericórdia e fidelidade são frequentemente colocadas 

juntas para expressar a absoluta fidelidade, a lealdade e o amor pactuais de Deus.  

 

 Confiança (v6,7).  Os perseguidores caem na cova que eles prepararam para outros, 

no lugar próprio para esses inimigos do Senhor, enquanto o perseguido permanece 

firme na sua confiança em Deus (vs. 6 e 7). Diante de uma situação de perigo iminente, 

Davi disse que seu coração estava firme (verso 7) - Os pensamentos, desejos e vontade 

de Davi estão firmemente focados no Senhor (vf. 78.7-8,37; 108.1; 112.7). 

 

Gratidão e louvor (v8-v11). A gratidão do salmista é tão imensa que ele deseja até 

mesmo que as nações gentílicas ouçam seu louvor a Deus (vs. 9,10), em concordância 

com a promessa de Deus a Abraão (vf. Gn 12.3). O tema do louvor de Davi se relaciona 

com o amor e fidelidade pactuais de Deus (v. 3). Deus tem manifestado seu amor e 

fidelidade, e o salmista deseja que outros conheçam suas dimensões. Como é comum 

nos Salmos, a conclusão deste é um voto de louvor ao Senhor. O louvor seria centrado 

nos atos salvadores do Senhor. Neste poema, a adoração ao Senhor está ligada à Sua 

misericórdia e verdade (vf. 86.15). As palavras do versículo 11 servem de refrão, 

repetindo as palavras de exaltação do versículo 5. 

 

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

a) Não estamos imunes a adversidades. Davi, anteriormente livrado de um problema, 

agora se vê orando por outro problema. Em meio a estes problemas, é sempre melhor 

nos aproximarmos de Deus e encontrar a paz de estar perto do seu coração. Isso requer 

que fixemos os desejos do nosso coração e as nossas esperanças no amor e na glória de 
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Deus. Assim encontraremos o abrigo da misericórdia divina. Compartilhe/relembre um 

livramento da parte de Deus que você recebeu.  

 

6. Intercessão: Nossos ser, interesses e coração estão firmemente alicerçados e 

entregues ao Senhor, confiamos na glória do seu nome? Reflita essas verdades em sua 

oração. 

 

7. Conclusão: Em todos os problemas que enfrentou, o clamor de Cristo foi: “Sê 

exaltado, ó Deus” (v. 5,11; veja Jo 12.27-28). Como Jesus pode nos capacitar a colocar o 

coração mais firmemente na glória do Senhor? 


