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1. Leitura: Salmo 95.1-3 

2. Cântico: “Antífona” (Hino nº 1 do CC) e/ou “Isaías 53” (cântico congregacional) 

IBSPLAY(https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0

P_lQdhZcDU&index=7&t=0s) 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, confessem 

os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Instrução: [Leia Salmo 75] Salmo de Asafe. Apresenta Deus como o supremo e justo 

juiz. Mostra que todos são merecedores da santa Ira de Deus e que ninguém escapará 

do julgamento perante Ele. Boa parte do Salmo é escrito em primeira pessoa, sendo 

Deus o que fala aos homens. 

(v. 1) Louvor pelas maravilhas de Deus 

O início do Salmo é uma estrofe de louvor. Deus tem operado maravilhas por toda a 

história e, em especial, na redenção de seu povo. Devemos louvá-lo por essas obras, 

reconhecendo que Ele é governador sobre todas as coisas.  

Ainda no primeiro versículo, algumas versões da Bíblia falam, da proximidade de Deus 

(KJA, NVT) ou que o nome dele está perto (ARC, NVI), outras falam que seu povo invoca 

seu nome (ARA, NAA). A ideia é que invocamos o Seu nome porque Ele está perto. Suas 

obras ao nosso redor testemunham a nós que Ele está perto e agindo. 

Você tem louvado a Deus por sua proximidade e pelas obras que demonstram sua ação? 

(v. 2-10) Deus se mostrando como supremo juiz 

Neste trecho o salmista passa a falar com Deus na primeira pessoa (exceto o v. 9). Deus 

se coloca como juiz reto (v. 2), ou seja, não se desviará em seu julgamento, não aceitará 

subornos ou fará acepção de pessoas (Romanos 2.11). Mostra que a terra pode se 

abalar pelos governos malsucedidos dos homens, mas Ele continua mantendo a terra e a 

história (v. 3). Deus revela que está vendo todo comportamento altivo e rebelde dos 

homens (v. 4-5) e que não se deve confiar na ajuda de homens e seus exércitos (v. 6). 

O versículo 7 exalta a justa e irrecorrível sentença do supremo juiz. O que Ele faz 

ninguém pode questionar e ao seu propósito ninguém pode se opor (Isaías 43.13 e Jó 

42.2). Ele levanta e Ele abate. Ele salva e ele condena. Quando age com misericórdia o 

faz livremente, não por qualquer obrigação externa, pois Ele tem misericórdia de quem 

quer (Romanos 9.14-16). 

Na parte final do Salmo o justo juiz profere a universal sentença contra a raça humana 

caída: todos merecem beber do cálice da justa ira de Deus (v. 8). A imagem é 

assustadora: um cálice de vinho fervente que deve ser tomado por todos os ímpios até a 

última gota (v.8). 

https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yEmPxAF6uZo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=7&t=0s
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O que pode nos livrar de, ao passar pelo justo julgamento, não termos que tomar o 

cálice de sua ira contra nossos pecados? Há somente uma esperança: a sua fé 

depositada naquele que tomou cada gota deste terrível cálice em seu lugar, Jesus Cristo. 

Se neste ponto você acha que não vai tomar este cálice porque é uma boa pessoa, saiba 

que você não pode subornar o justo juiz com algumas caridades ou ofertas. Qualquer 

esforço humano é vão para aplacar a santa justiça de Deus (João 3.36). Mas aquele que 

depositou sua confiança na obra substitutiva de Jesus Cristo é livre da ira divina e 

desfruta da paz eterna com o justo juiz (1 Tessalonicenses 1.10). 

Faça como o salmista (v. 9), ao pensar na justiça de Deus e sua graça salvadora, exulte 

ao Senhor e não pare de lhe dar louvor por tão grande salvação. 

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

a) Você tem louvado a Deus por Sua proximidade e pelas obras que demonstram 

Sua ação? 

b) Se você tem se esforçado para agradar a Deus com suas obras de caridade tendo 

em vista conquistar o favor divino, desista de uma vez por todas desta inútil 

tentativa em se entregue, pela fé, à graça de Jesus Cristo para sua salvação. 

c) Se você já crer em Cristo como seu salvador, não deixe de agradecer 

constantemente por tão grande graça, se lembrando de que era digno do 

castigo eterno. Tenha sempre um coração grato a Deus por sua graciosa 

salvação em Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. 

6. Intercessão: Ore por aqueles que têm permanecido endurecidos e rebeldes em 

relação a Deus, para que sejam alcançados pela graça de Deus.  

7. Conclusão: O justo julgamento de Deus é inescapável, mas a justa ira de Deus é 

desviada pelo sacrifício substitutivo de Cristo, mediante a fé Nele. 

 


