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1. Leitura: Rm 11.33-36 

2. Cântico: Tu és soberano (cântico congregacional)             

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=IB4LfIwBHxo&list=PLaGI0ofRz

jhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=34&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 82] Salmo de Asafe. Apresenta Deus 

como o juiz supremo acima de todos os juízes e superior a todos 

governantes e poderosos. As autoridades humanas têm poder de 

decisão concedida por Deus, mas são pessoas sujeitas à fraqueza e 

morte tanto quanto a pessoa mais simples. 

Este salmo mostra como Deus delegou parte de sua autoridade a reis, 

governantes, juízes e magistrados de todo tipo, o que acarreta grande 

honra a essas pessoas. O salmista os chama de deuses (v. 1, 6), o 

que, para nós, seria melhor entendido dizendo que “são como Deus”, 

por terem recebido autoridade Dele, se colocando como 

representantes de Deus. 

O salmo denuncia a soberba que muitas vezes acomete aqueles que 

estão em função de autoridade. Muitos trocam decisões justas por 

dinheiro, pervertem a justiça em troca de algum benefício pessoal, 

prejudicam pessoas pobres e menos favorecidas para favorecerem 

ímpios (v. 2, 5). 

Trata-se de um assunto muito atual, uma vez que constantemente 

tomamos conhecimento de pessoas investidas no ofício de juiz ou 

exercendo funções de governo que comentem desvios de recursos 

públicos para enriquecerem, às custas do direito da sociedade; 

aceitam suborno em troca de sentenças; abandonam os necessitados à 

sua própria sorte, mas se enriquecem com ganhos ilícitos. 

O salmo termina com uma grave advertência a essas pessoas: 

“Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos 

príncipes (v. 7). É o registro de que todos são iguais perante o tribunal 

de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Diferente desses 

governantes e juízes ímpios, Deus não venderá sua justa sentença, 

pelo contrário, julgará com retidão e condenará justamente. 

Mesmo que não sejamos ocupantes de funções de autoridade, também 

enfrentaremos o julgamento divino. À luz das Escrituras, a única 

maneira de escaparmos da condenação eterna é crendo no sacrifício 

substitutivo de Jesus Cristo em seu favor. 

https://www.youtube.com/watch?v=IB4LfIwBHxo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IB4LfIwBHxo&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=34&t=0s
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Jesus encarou o mais injusto julgamento que já ocorreu, mas por sua 

morte somos perdoados. Ele se entregou por nós, para que por sua 

morte herdássemos a vida eterna. 

 

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

a) Você tem orado pelas autoridades instituídas, conforme Deus 

nos manda? 

b) Você exerce alguma função de autoridade? Caso positivo, tem 

exercido tal função de maneira que honra a Deus? 

c) O quanto saber que Ele fez cair sobre Cristo o castigo que era 

devido a você (Is 53.5) tem te levado à gratidão e adoração? 

d) Medite no quanto é maravilhoso que você seja alvo da 

misericórdia de Deus e seja grato a Ele por Cristo ter levado o 

castigo que era devido a você. 

6. Intercessão: Ore pelas autoridades e governantes do nosso país 

para que julguem retamente e atentem à necessidade do povo. Ore 

por aqueles que têm permanecido endurecidos e rebeldes em relação a 

Deus, para que sejam alcançados pela graça de Deus.  

7. Conclusão: Há juízes que pervertem o direito, mas o justo 

julgamento de Deus é inescapável. Entretanto, a ira de Deus é 

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

 


