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1. Leitura: Salmo 18.1-3 

2. Cântico: “A Deus demos glória” (Nº 15 do CC) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=gQm5o_2k5xc&list=PLaGI0ofR

zjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=68&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 112] O Salmo 112 é um hino de louvor a Deus, 

pois ele trata com bondade e generosidade aqueles que o temem, dando a 

seus filhos prazer, alegria e bênçãos sem medida. 

A súplica de um aflito 

Neste salmo, o salmista chama o povo de Deus a louvar ao Senhor. Aqui, 

especificamente, Deus aparece como abençoador. Mas aqui as bênçãos não 

são conquistadas com esforço próprio, mas é recebida pela graça de Deus. 

O salmo também contrasta os ímpios, que tentam ganhar bens, riquezas e 

prosperidade através de atos perversos e desonestos, com os justos, 

aqueles que temem ao Senhor, que recebem passivamente do Senhor 

muitas bênçãos espirituais e materiais. Essa passividade deve ser entendida 

como ausência de conquista e mérito próprio. 

Há alegria constante para aquele que teme ao Senhor. Neste salmo, temer 

Senhor significa ter prazer nos seus mandamentos. A primeira recompensa 

é a alegria e o prazer que os justos desfrutam em Deus. Devemos ter 

prazer em obedecer a Deus. João diz que os Seus mandamentos não são 

penosos (1 João 5.3). 

Você tem desfrutado da alegria e prazer em Deus e em sua Palavra? 

Obedecer a Deus tem sido agradável ou um peso? 

Pode-se resumir as demais bênçãos enumeradas no Salmo: 

o Uma descendência poderosa na terra e uma geração que receberá 

bençãos espirituais do Senhor (v. 2). Os justos deixam filhos que 

impactam as suas gerações; 

o Prosperidade material também pode fazer parte das dádivas de 

Deus (v. 3), mas não para um entesouramento egoísta, uma vez 

que os versículos 5 e 9 falam em se compadecer, emprestar, dar 

com liberalidade e conduzir com honestidade seus negócios e 

bens; 

o Recebe um coração piedoso, misericordioso e justo (v. 4); 

o Será lembrado na posteridade (v. 6); 

o Não terá uma vida temerosa, com medo de más notícias, com uma 

espécie de pessimismo ansioso, uma vez que descansa e confia em 

Deus, que está acima de tudo e é bondoso, esperando com 

paciência por sua ação (v. 6-8); 
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Uma consequência para os ímpios é que eles não se sentirão prosperando 

em sua maldade, mas verão o simples e humilde sendo abençoado por Deus 

e isso trará raiva e desgosto (v. 10). 

Quanto a bênçãos materiais, não podemos cair no engano de achar que se 

trata de uma promessa universal, onde Deus está garantido riqueza e bens 

para todos os seus filhos. Trata-se de um contraste que o salmista está 

fazendo, querendo mostrar que enquanto os ímpios passam a vida 

perseguindo os seus desejos egoístas de riqueza e bens sem alcançar 

verdadeira felicidade, os filhos de Deus passam a vida dedicando seu 

coração à lei do Senhor e em se alegrar Nele e Deus, em sua graça, acaba 

por derramar sobre eles muitas bençãos, inclusive materiais. 

Não podemos esquecer que Deus faz tudo como quer. Para alguns Ele 

escolhe dar bens materiais, para outros não. Para alguns Ele dá mais saúde 

que para outros. Pode dar famílias de tamanhos diferentes, 

responsabilidades diferentes etc. O importante é que seus filhos 

reconheçam que tudo isso provém de sua graça e que Ele distribui seus 

presentes como deseja. E até nisso o seu povo deve se alegrar Nele. 

Você tem se alegrado no que Deus tem te dado, seja abundância ou 

escassez, saúde ou doença? 

Importa lembrar também que, de todas as bênçãos que podíamos receber, 

a maior é a justiça que recebemos, pela fé, em Cristo, onde encontramos 

perdão, reconciliação e paz com Deus (Romanos 5.1, 8). 

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

a) Você tem louvado temido ao Senhor desinteressadamente, 

recebendo com humildade e gratidão as bençãos Dele? Ou tem ido 

ao Senhor como meio para receber bençãos, não tendo verdadeiro 

prazer Nele e em sua Palavra? 

b) Você tem desfrutado da alegria da salvação em Cristo, tendo prazer 

em Deus e em sua Palavra? 

6. Intercessão: Ore por aqueles que estão perdendo sua vida na busca por 

bens, riquezas e prazeres fúteis, para que encontrem alegria plena em 

Cristo.  

7. Conclusão: Louve ao Senhor por tudo que Ele tem dado em Cristo ao seu 

povo. “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 

contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o 

entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as 

coisas?” Romanos 8:31,32. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/31,32+

