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1. Leitura: Salmo 150  

 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

(Link: IBS PLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcD

U&index=9) 

 

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 70] Este Salmo é um lamento, o qual ocorre como parte do 

salmo 40. O salmista faz um grito por socorro imediato, logo entregando nas mãos de 

Deus os que o perseguem e afirmando que todos os que confiam somente no Senhor é 

que podem a alegria plena. Com isso podemos retirar algumas lições. 

 

(v1). O salmista clama a Deus por socorro. É perceptível o lamento do mesmo, 

como ele se sente, como ele está aflito por causa da situação que está passando. O 

salmista transparece medo, tristeza, aflição, incomodo, entre outros tipos de 

sentimentos que possamos ter em meio a momentos extremos da vida. Ele pede ao 

Deus Todo-Poderoso por livramento, por socorro, “apressa-te em me socorrer”. Será 

que passamos por tal situação que nos leva ao desespero? E nessas situações 

encontramos socorro somente no Senhor?. 

 

(v2-v3). O salmista, após pedir por socorro, clama uma verdade: todos que não 

buscam a Deus, todos que não confiam n’Ele, serão envergonhados, serão confundidos 

e estarão a sua própria sorte. Esses homens que perseguem o salmista, que ignoram as 

Verdades de Deus, que buscam satisfazer o seu próprio ego, receberão, da parte de 

Deus, o que lhes é devido e quando forem envergonhados, até aqueles que estão 

próximos deles, viraram as costas. Isso nos faz ter a certeza que precisamos clamar pela 

justiça de Deus e ter fome e sede dela, pois Deus dá, a cada um, aquilo que lhe é devido 

segundo a Sua própria palavra. Deus cumpre a Sua vontade em nossas vidas, isso que 

nos enche de esperança. 

 

(v4-v5). Nos últimos versos podemos ver um contraste feito pelo salmista. O 

contraste é entre os que ignoram totalmente a Deus, e os que ouvem atentamente a 

Deus. Um será envergonhado, o outro terá uma alegria sem fim, um será confundido, o 

outro louva a Deus por Ele ser sua alegria completa, um será abandonado até pelos 

seus, o outro têm a certeza que Deus nunca o abandonou e nunca o abandonará. Um 

contraste bem claro para nos ensinar que viver para Deus, ouvi-lo atentamente, cumprir 

Sua vontade é muito maior e melhor do que satisfazer os desejos pessoais, pois a alegria 

plena só está em Deus. Mesmo com toda a certeza, o salmista não esconde sua aflição 

https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=9
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e, mais uma vez, clama por socorro a Deus, mas deixando bem claro que, pelo fato de 

Deus ser sua plena alegria, somente a Ele o salmista pode clamar. 

 

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

a) Será que já passamos por alguma situação que nos levou a uma aflição “sem fim”? 

Será que, durante tal aflição, nossa força estava somente no Senhor ou colocamos em 

outro lugar? O salmista nos ensina que devemos clamar a Deus, em qualquer 

circunstância ou situação; que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é quem 

cuida de cada um de nós. Essa pandemia deixou bem claro que nós devemos depender 

de Deus em tudo, pois somente Ele pode nos socorrer, nos sustentar. Nas próximas veze 

que passarmos por aflições, devemos ter a certeza que Deus é em quem devemos 

confiar. 

b) Podemos ver que Deus cuidar dos seus eleitos, na medida que o salmista faz o 

contraste entre o ímpio e o justo. Não está ali nada mais do que uma convicção que 

Deus nos chamou para sermos seus e que Ele mesmo prometeu nos cuidar, cuidar de 

tudo em nossas vidas. Para isso, precisamos estudar mais, conhecer mais, amar mais e 

confiar mais em Deus. Aos nossos filhos, as nossas crianças, cabe a cada um de nós 

ensiná-los no temor do Senhor, além de ensiná-los sobre esse amor grandioso. Nós 

precisamos testemunhar a eles o quanto Deus é maravilhoso. Que possamos nos 

desafiar a viver mais para Deus, com a certeza que Ele cuida de nós, e que isso seja 

passado e ensinado, através de nossas vidas, as nossas futuras gerações. 

 

6. Intercessão: Interceda pela flexibilização que acontecerá nesse domingo (05 de 

julho), por todos os irmãos que assistirão a transmissão do culto online e dos 

voluntários que estarão ali para recebê-los. 

 

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! 


