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1. Leitura: Salmo 99.1-5 

2. Cântico: Firmeza – nº 366 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] Salmo escrito por Davi quando Saul mandou que 

guardassem a casa dele para o matar. Nele Davi apela à misericórdia de Deus para o 

livrar de seu problema e angústia. 

(v. 1 – 4) Identificação dos inimigos.  

Davi apresenta a Deus a dificuldade que está passando, em como estavam se 

levantando pessoas contra ele, ainda que ele mesmo não tenha provocado ninguém. 

Desde o início do Salmo ele clama pela intervenção divina a seu favor para o libertar das 

mãos dos malvados.  

Aprendemos aqui algo sempre presente nos Salmos: a apresentar a Deus nossos 

problemas e derramar diante Dele a angústia de nosso coração. Deus não precisa ser 

informado de nossos problemas como se o não soubesse, mas somos chamados a nos 

derramar diante daquele que é poderoso para agir em nosso favor. 

(v. 5 – 15) A ação de Deus contra os que praticam a iniquidade.  

Nesta parte do Salmo, Davi expande a queixa contra seu perseguidor para todos os 

ímpios e invoca a Deus para que opere a retribuição àqueles que tramam o mal contra 

Deus e Seu povo. Mais uma vez somos lembrados nos Salmos que nenhum pecado 

ficará impune diante de Deus. 

Neste trecho encontramos os seguintes títulos de Deus: Deus dos exércitos (que aponta 

para a força de Deus) e Deus de Israel (lembrando da fidelidade de Deus a sua aliança). 

Além disso, destaca-se os seguintes atributos e louvores a Deus: sua força e proteção 

(v. 9); sua misericórdia e presença (v. 10); seu poder e proteção (v. 11); e sua indignação 

(v. 13).  

Interessante o contraste que há entre os versículos 5 e 10. No verso 5 Davi pede que 

não haja misericórdia para com os pérfidos e no verso 10 ele fala do “Deus da minha 

misericórdia” (Almeida Revista e Corrigida). Aqui somos lembrados que a misericórdia 

de Deus (Ele não nos tratar segundo merecemos) é um ato livre e voluntário de Deus, o 

qual manifesta para com seu povo escolhido (“Compadecer-me-ei de quem me 

compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia” Rm 9.15). Logo não há 

obrigação de Deus em manifestar misericórdia para com qualquer pessoa, pelo 

contrário, o que é devido a todo pecador é a sua justa condenação. 

Você já percebeu o quanto é maravilhoso que você seja alvo da misericórdia de Deus? O 

quanto saber que Ele fez cair sobre Cristo o castigo que era devido a você (Is 53.5) tem 

te maravilhado e te enchido de gratidão? 
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(v. 16 – 17) O louvor daquele que é alvo da misericórdia de Deus.  

O louvor manifestado por Davi ao final do Salmo é a atitude que deve resultar de um 

coração que compreende como Deus é grande, justo e poderoso, e ao mesmo tempo 

misericordioso e protetor de seus filhos. 

Nunca deixe de se prostrar em louvor e adoração a esse Deus tão grandioso, poderoso e 

tremendamente misericordioso.  

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

a) Apresente a Deus seus problemas e derrame diante Dele a angústia de seu 

coração. Não guarde seus medos e temores, mas apresente àquele que é seu Pai 

poderoso e misericordioso. 

b) Medite no quanto é maravilhoso que você seja alvo da misericórdia de Deus e 

seja grato a Ele por Cristo ter levado o castigo que era devido a você. 

c) Louve e adore a esse Deus tão grandioso, poderoso e tremendamente 

misericordioso. 

6. Intercessão: Interceda pelos seus familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho 

ou de escola/faculdade, rogando a Deus misericórdia sobre eles. E que você seja um 

instrumento de Deus para levar a eles a mensagem do evangelho.  

7. Conclusão: Saiba que Deus vê o que você tem passado, entregue a Ele suas lutas, 

problemas e temores, confie em Sua misericórdia. 

 


