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1. Leitura: Salmo 18.1-3 

2. Cântico: “Perdão e graça” (cântico congregacional) 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0of

Rzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=41 

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 102] O Salmo 102 é uma oração de 

alguém que está num estado de grande aflição, cuja esperança está 

naquele que criou todas as coisas, permanece para sempre e assumiu 

um compromisso voluntário de cuidar e preservar o seu povo. Este 

salmo é tradicionalmente incluído entre os salmos de penitência. 

A súplica de um aflito 

O salmo inicia com uma súplica de quem está em profunda angústia 

pela situação que está passando. Poeticamente o salmista apresenta 

quão grave está a sua situação e as emoções que passam em sua 

alma:   

• uma percepção de abandono ou descaso por parte de Deus 

(“não me ocultes o teu rosto” v. 2);  
• sensação de que sua vida está acabando (“meus dias, como 

fumaça, se desvanecem” v. 3 e 11);  

• dores no corpo (v. 3);  

• desgosto, desânimo e falta de apetite (v. 4);  

• magreza excessiva e debilidade física (v. 5);  

• insônia e solidão (como as aves citadas no v. 6 e 7);  

• tristeza pela perseguição e insultos contra ele, ferindo sua 

honra (v. 8); 

• muitos momentos de choro (v. 9); 

• impressão de que Deus está irado contra ele (v. 11). 

O que esse e diversos outros salmos nos ensinam é que mesmo o 

crente passa por momentos de extrema angústia, tristeza e 

sentimentos de abandono, inclusive com reflexos na saúde física.  

Entretanto, o que esses salmos unanimemente nos mostram é que 

tais sentimos e dores não devem calar em nosso interior, antes 

devemos nos derramar em súplica e pranto diante de Deus, 

apresentando a Ele toda nossa dor, em sincera confiança de que Ele 

pode nos socorrer. Por isso, na próxima seção do salmo olha pra 

Deus, sua grandeza e sua Aliança como esperança para o socorro e 

livramento. 

https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=41
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Em contraste com sua própria pequenez e a brevidade de sua vida, o 

salmista atenta para a eternidade de Deus (v. 11-12 e 24-27) e olha 

para Deus como o supremo criador e sustentador (v. 25). 

O salmista apela para a graciosa aliança de Deus (v. 13-14, 28) como 

fonte de esperança para a restauração de sua situação e da do povo 

de Deus, lembrando que os atos graciosos do Senhor o fazem 

conhecido e temido, trazendo-lhe glória diante de todos os povos 

(v. 15-19).  

Que lição preciosa podemos aprender aqui! Quando clamamos a 

ajuda divina, devemos fazê-lo fundados no próprio caráter de Deus e 

em suas promessas redentoras. Não devemos nos aproximar achando 

que podemos chantagear emocionalmente o Senhor, manipulando-o 

com choromingos de quem está insatisfeito com a vida, mas devemos 

nos apresentar a Deus fiados em sua aliança graciosa e suas 

promessas reveladas na Bíblia.  

Aqui precisamos estar atentos a equivocadas interpretações de 

promessas indiscriminadas de bênçãos materiais aos crentes. Não se 

deve pegar qualquer texto sobre promessas específicas a pessoas da 

história bíblica e trazer pra si mesmo como detentor daquelas 

bênçãos específicas. Lembremos que as bênçãos garantidas a nós são 

as espirituais, conquistadas por Cristo, que dizem respeito à eleição, 

ao perdão, à reconciliação e paz com Deus e à presença e selo do 

Espírito Santo em nós (Efésios 1.3). 

Em suma, podemos e devemos buscar a Deus, colocando diante Dele 

nossas angústias e aflições, fundados nas promessas de bênçãos 

espirituais que temos em Cristo, buscando como objetivo final a 

glória de Deus. 

Agora pense: você está passando por alguma situação angustiante? 

Está com pensamentos de desânimo e abandono? Não consegue 

encontrar saída para o que está pensando? 

Derrame-se diante de Deus, apresente a ele suas dores, medos e 

sentimentos. Olhe para Ele e lembre-se de que é aquele que criou e 

sustenta todas as coisas. Pense em como Ele se comprometeu 

voluntariamente, por uma aliança de graça, a salvar e manter seu 

povo. 

Reflita: suas orações são recheadas de tentativas de chantagear a 

Deus para conquistar bênçãos físicas e materiais, ou estão firmadas 

na voluntária e graciosa aliança de Deus, tendo como fim a glória 

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

a) Está passando por aflição? Coloque diante de Deus sua vida e 

espere em Sua graça. 

b) Lembre-se: mesmo em meio às maiores tribulações, a maior 

bênção que você pode ter é a de ter recebido o perdão e 

reconciliação com Deus em Cristo. 

6. Intercessão: Ore por aqueles que estão perdendo sua tranquilidade 

em meio aos problemas ou estão passando por crises de ansiedade e 

depressão, para que experimentem a alegria de descansar nas mãos 

de Deus.  

7. Conclusão: Quando passamos por momentos de angústia e dor 

devemos apresentar nossa vida a Deus, confiados em Sua graça. 

 


