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1. Leitura: Salmo 96.1-4 

2. Cântico: Vencendo vem Jesus – nº 112 do Cantor Cristão 

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 58] Atribuído à Davi, este salmo destaca a impiedade dos 

homens, a justiça de Deus sobre os ímpios e a benção que é ser alguém que teme a 

Deus, se arrepende de seus pecados e espera em Sua justiça. 

(v. 1 – 5) O estado do homem.  

Davi começa questionando sobre a justiça dos homens, inclusive daqueles que estão 

numa função de juiz. Sua resposta escancara a pecaminosidade dos ímpios, dizendo que 

em seus corações tramam e maquinam injustiça e iniquidade.  

O v.3 fala que os ímpios estão desviados dos retos caminhos de Deus desde o 

nascimento, o que é uma realidade universal. Paulo expressa isso em Rm 3.23 dizendo 

que “todos pecaram”. Muitos acham que o homem nasce bom, ou pelo menos neutro 

diante do mal, mas isso não é verdade. À luz das Escrituras, todo homem nasce em 

impiedade e segue sua vida alheio à vontade de Deus, permanecendo alienado da 

presença de Deus, a menos que Deus aja em seu favor. 

(v. 6 – 9) A justa retribuição aos ímpios.  

Nesta parte do Salmo, Davi passa a proferir o que se chama de imprecações, que são 

orações que invocam a ira de Deus contra os ímpios. São orações encontradas em várias 

partes da Bíblia e mais comumente entre os Salmos. Não devemos questionar a 

legitimidade desse tipo de oração. Uma vez que estão nas Escrituras são santas orações 

que trazem honra a Deus.  

De imediato podemos ver que este tipo de oração ressalta a justiça de Deus e o desejo 

inato de justiça que há no coração do homem. Já percebeu que naturalmente 

desejamos ver a justiça sendo cumprida contra criminosos hediondos ou políticos 

corruptos? Este desejo mostra que somos seres criados com senso moral de justiça. O 

problema é que, devido nossa natureza caída, ao invés de darmos lugar a justa ira de 

Deus, queremos a vingança segundo nossos próprios padrões. Entretanto, somos 

chamados a, assim como Jesus, nos entregarmos àquele que julga retamente (1 Pe 

2.23). 

Passagens como está nos lembram que nenhum pecado passará impune, ninguém se 

safará da santa justiça de Deus. Por isso, com um santo temor, devemos aguardar a 

justa retribuição de Deus, muitas vezes não testemunhadas por nós, pois o que importa 

é a honra de Deus e não nosso desejo de vingança. A verdade bíblica é que um dia todos 

comparecerão perante o justo tribunal de Deus (Rm 14.10). 
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(v. 10-11) A esperança do justo.  

Em contraste ao ímpio que sofrerá os justos castigos de Deus contra sua impiedade, o 

final do Salmo revela a alegria dos que esperam no Senhor. Sabemos, à luz das 

Escrituras, que ninguém é justo por si mesmo, seja por nascimento ou por obras, mas 

todos estamos, por natureza, na mesma situação descrita nos primeiros versículos do 

Salmo. Somente aqueles que creem no sacrifício substitutivo de Cristo poderão 

comparecer diante do tribunal de Deus como alguém justo. Aqui também encontramos 

esperança de que vale à pena servir e obedecer a Deus, ainda que, por pouco tempo, 

pareça que os ímpios prosperem. Enquanto os ímpios perecerão eternamente em seus 

pecados, os filhos justificados de Deus se alegrarão em ver a santa justiça de Deus sendo 

cumprida.  

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

a) Você já se reconheceu como alguém que nasceu em pecado e que prestará 

contas de todos seus atos a Deus? Em que você tem colocado sua esperança 

para comparecer diante de Deus, em obras de caridade, em sua religiosidade ou 

acha que “Deus não vai punir ninguém”? Saiba que a única esperança para 

qualquer pessoa é a justiça substitutiva de Cristo recebida pela fé em Sua obra, 

morte e ressurreição. 

b) Você tem carregado ira ou mágoa contra alguém? Guarda rancor por alguém 

que te fez mal? Deseja o mal àqueles que cometem atos reprováveis? No seu 

coração acha que não vale à pena seguir Deus e obedecer a sua Palavra? Acha 

que Deus não se importa com o pecado que há no mundo e dúvida que Ele julga 

retamente? Confesse seus esses pensamentos pecaminosos e perdoe aqueles 

que te feriram ou fizeram mal contra você. 

c) Entregue as perseguições e injustiças que vem sofrendo a Deus e liberte-se de 

carregar a ira ou desejo de vingança em seu coração. “Amem os seus inimigos e 

orem por aqueles que os perseguem” (Mt 5.44). Confie na sabedoria e justiça de 

Deus, espere Nele e viva uma vida abençoada. 

6. Intercessão: Interceda pelos que são perseguidos e para que haja perdão e paz entre 

as famílias da igreja.  

7. Conclusão: Creia que Deus está no controle de tudo, é um justo juiz que julga 

retamente, entregue a Ele toda as suas dores, mágoas e ira e desfrute da paz Dele em 

sua vida. 

 


