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1. Leitura: Salmo 100 

 

2. Cântico: Santo – 009 CC IBSPLAY: 
https://www.youtube.com/watch?v=YmyXmYz9Azs&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=12 

 

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 101] Neste salmo, o rei canta seu compromisso 

feito ao Senhor e seu desejo de ver todas as pessoas injustas removidas do 

reino do Senhor. O rei ideal retratado aqui só encontrou seu cumprimento 

no filho maior de Davi, o Senhor Jesus Cristo. 
 

 

(v1-v4) O versículo inicial capta o tema de todo o salmo. O que o rei 

desejava para a nação era meramente uma expressão do governo justo do 

próprio Deus. Daí ele celebrar duas das maiores qualidades que 

caracterizam o governo de Deus: amor e equidade. Aqui, o salmista se 

compromete a viver segundo o padrão divino de integridade (v. 2a). O 

salmista se compromete a não ter nenhuma ligação com aqueles cujas 

mentes são sede do mal. Tais pessoas rebeldes não serão seus 

companheiros (vs. 2b–4). 
 

(v5-v8) A calúnia é tratada com seriedade em virtude de envolver falso 

testemunho que ameaça a vida e reputação de outra pessoa (v 5, cf. Lv 

19.16). Faz-se uma garantia adicional de que os fiéis serão encorajados 

quando apoiarem o rei (vs. 6,7). É bem provável que as expressões “em 

minha casa” e “em minha presença” signifiquem o átrio real e inclusive 

toda a terra (ver “na terra” nos vs. 6 e 8). Tudo indica ter sido o costume do 

rei ouvir casos toda manhã (ver 2Sm 15.2; Jr 21.12). Aqui, o rei promete 

remover da terra e da cidade do Senhor os perversos (v. 8). 
 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 
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a)  Quando refletimos sobre as perfeições de Deus, só podemos ficar 

profundamente gratos por ele ser o Deus que é, digno de nossos 

cânticos sagrados e de nossa vida santificada. Para esse fim, é bom que 

tenhamos determinação e propósito de coração para nos 

comportarmos de um modo que esteja acima e além de reprovação, 

dando testemunho do poder da graça de Deus. Como podemos viver de 

modo a evitar tentações tanto quanto for possível, evitar associação 

com aqueles que nos levariam a desviar e usar a autoridade que 

tivermos para nos opor ao pecado? 

 

b)  Esse salmo tem sido chamado de “salmo do dono da casa”, por suas 

resoluções de viver com integridade em casa e exercer autoridade 

corretamente. Como tal, ele tem aplicação para cada chefe de família. 

Contudo, ele se aplica ainda mais diretamente à resolução do rei de 

Israel de ter uma vida justa e governar um reino justo. Ele é cumprido 

na perfeita pureza de Jesus Cristo, de seu reino e em seu juízo vindouro. 

De que maneira a determinação absoluta de Cristo de ser o rei justo de 

seu povo dá aos crentes esperança e conforto? Como esse salmo é uma 

clara advertência àqueles que continuam no pecado sem 

arrependimento? 
 

6. Intercessão: “Longe de mim o coração perverso; não quero conhecer o 

mal” (Sl 101.4). Faça destas palavras a oração final. 
 

7. Conclusão: O ideal de uma terra purificada por fim se cumprirá na Nova 

Jerusalém, quando a ninguém “que fizer o que é vergonhoso ou 

enganoso” será permitido entrar nela, “mas somente aqueles cujos 

nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro (Ap 21.27). 
 

8. Extra: 
https://www.youtube.com/watch?v=uicP0y9aNF0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdh

ZcDU&index=127&t=0s 
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