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1. Leitura: Salmo 119.7 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2 (CantoVerbo) 

(IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=FFPiiZEzWJg) 

 

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 109] Este é um salmo de Davi, o qual 

reclama de traição e calúnia e entrega seus inimigos a destruição. É 

um salmo de lamentação pessoal, não a voz da nação. Ao olharmos os 

versos 9 a 20 perceberemos que o poema é inadaptável para 

propósitos de culto. O salmista está indignado contra o mal, além de 

afirmar que seus inimigos são, também, inimigos de Deus. Com isso 

podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v5) O salmista começa com uma declaração severa e, 

imediatamente, começa a enunciar sua queixa. Seus inimigos o 

difamaram injustamente, com mentirosa língua. O salmista utiliza de 

palavras supremamente cumpridas no ódio do mundo contra o Senhor 

Jesus, inocente (Jo 15.25) Eles retribuíram seu amor e bondade com 

ódio e maldade, causando danos ao salmista, retribuindo todo o bem 

que ele fez com o mal. Esses são os ímpios, enganosos, mentirosos, 

fazem todo tipo de calúnia mediante as circunstâncias da vida. Isso 

mostra como o mundo é e como ele busca utilizar os outros como 

“trampolim” para seu sucesso, mesmo que isso signifique machucar o 

outro. 

 

(v6-v20) O salmista imagina um tribunal no qual um homem ímpio 

está para ser julgado, e quando julgados serão encontrados culpados. 

O orador apresenta os detalhes da sentença que o acusado merece, 

por todos os versos. O salmista ora pela morte do acusador, com sua 

morte, alguém tomará o seu lugar e muitas dificuldades advirão a sua 

esposa e filhos. Pior que o desejo do orador com referência à morte do 

seu inimigo é o seu desejo de que a família do seu inimigo seja 

exterminada e que o nome do chefe seja esquecido dentro de uma 

geração. Quando o salmista fala sobre o credor, ele, literalmente diz 

“que os estrangeiros saqueiem a sua propriedade ou o produto do seu 

labor”. O salmista pede que ninguém tenha misericórdia, que não haja 

aquele que prolongue ou dê continuidade à lealdade ou amor pactuais. 

Os seus adversários terão sua iniquidade considerada e punida. No 
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versículo 20, todos os adversários do orador são incluídos nas 

imprecações precedentes.  

 

(v21-v31) O salmista ora pedindo que Deus tenha misericórdia 

dele em sua condição angustiosa e necessitada, e que o vingue, para 

que seus inimigos percebam que a mão de Deus o livrou. Tudo o que o 

salmista está fazendo têm o afetado fisicamente e emocionalmente. Só 

a misericórdia de Deus pode salvá-lo. O salmista convoca que Deus 

amaldiçoe seus inimigos, além de confundi-los. Com a ação do Senhor 

o salmista continuará louvando a Deus, por quem Deus é e Seu poder. 

 

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

a) Esse é um dos notáveis salmos imprecatórios, nos quais o salmista 

ora pelo juízo direto de Deus sobre o inimigo, que é hostil às 

operações dos propósitos de Deus e seu reino. Não se trata de uma 

oração pedindo vingança pessoal, mas de uma oração pedindo a 

promoção da causa de Deus por meio de seu juízo sobre aqueles que 

se recusam a se arrepender do pecado. Ore para que Deus afaste seus 

inimigos de seus pecados (Mt 5.44), mas depois ore para que Deus 

puna aqueles que perseguem a igreja e se recusam a se arrepender 

(Ap 6.10). 

b) A justiça desse tipo de oração é confirmada por sua aplicação direta 

a Judas, que traiu Jesus (At 1.20). Cristo estava cercado por inimigos 

que o odiavam sem causa (Mt 26.60; Jo 15.18,25). A traição de Judas 

foi decretada por Deus e predita na Escritura (Jo 17.12; cf. 41.9; 

55.12-14,21; 69.4), mas Cristo ainda o manteve responsável e 

pronunciou o “ai” de Deus sobre ele (Mt 26.24). Deus impôs severa 

punição a Judas, que morreu cometendo suicídio desesperado e 

humilhante (Mt 27.3-5). É uma advertência de Cristo feita a todos os 

inimigos do reino de Deus e da igreja, de que Deus ouvirá os clamores 

de seu povo e julgará os seus inimigos. Como essa esperança liberta 

os cristãos de buscarem vingança? 

 

6. Intercessão: Interceda pela igreja e as congregações, por todos os 

pastores e dirigentes de congregação, que Deus conduza todas as 

atividades de cada uma delas. 

 

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! 


