
I G R E J A  B A T I S T A   S H E K I N A H 
ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 83 

20 de julho de 2020 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – 

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

1 

1. Leitura: Salmo 46.8-10 

2. Cântico: “Santo, santo, santo” (Nº 09 - CC) 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=YmyXmYz9Azs&list=PLaGI0of

Rzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=13&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 83] Salmo de Asafe. Mais uma vez 

estamos diante de um salmo de imprecação, que são orações que 

invocam a ira de Deus contra os ímpios. Este salmo deve ser visto 

como uma demonstração do castigo que está preparado para aqueles 

que se mantém rebeldes contra Deus, não crendo na sua Palavra e em 

Seu Filho. É um recorrente lembrete que os pecados cometidos não 

ficarão impunes. 

Para entender o propósito do salmo é interessante começar pela 

mensagem do último verso. Por que desejar que os inimigos do povo 

de Deus sejam castigados e destruídos? O versículo 18 responde: 

“Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és 

o Altíssimo, supremo sobre toda a terra (NVT). 

Isso significa que o propósito de tudo que o salmista roga que Deus 

traga sobre os inimigos é para fazer com que o nome de Deus seja 

reconhecido e honrado como o supremo Senhor sobre tudo e todos. 

O quadro pintado é conhecido de outras passagens bíblicas: os 

inimigos de Deus desprezam Sua existência e poder, o afrontam com 

planos malignos, agem soberbamente, como quem não tem a quem 

temer e perseguem os filhos de Deus (v. 2-5). 

O salmista, então, lembra como várias vezes o povo de Deus já havia 

sido afrontado por seus inimigos, mas também recorda tantas vitórias 

que Deus já trouxe a seu povo ao longo da história. Quantas batalhas 

foram vencidas de forma sobrenatural. E quantas vezes os inimigos de 

Deus saíram vergonhosamente derrotados (v. 5-12). 

Há um pedido de juízo sobre as nações ímpias, mas há um motivo 

redentor por trás desse juízo: que pessoas vejam a grandeza de Deus 

e se arrependam (v. 16). Isso mostra que Deus manifesta glória tanto 

diante do justo castigo sobre os impenitentes (aqueles que não se 

arrependeram), bem como quando leva graciosamente pecadores ao 

arrependimento.   
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Aprendemos que devemos continuar orando para que Deus use de 

misericórdia para com aqueles que atualmente se mostram rebeldes e 

endurecidos. Mas também devemos ter em mente que Deus é digno 

de louvor e honra quando traz castigo sobre os culpados, mostrando 

que Ele não terá o culpado por inocente. Isso mostras Sua justiça. 

Recordemos que não deveríamos ser perdoados por nossos pecados 

caso Jesus não tivesse pago o preço dos nossos pecados. Somos 

absolvidos porque a dívida que era contra nós foi paga por Cristo (Cl 

2.13-14). 

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

a) Em que você tem colocado sua esperança para comparecer 

diante de Deus? Acha que pode apresentar obras de caridade, 

religiosidade? Pensa que “Deus não vai punir ninguém”? Saiba 

que a única esperança para qualquer pessoa é a justiça 

substitutiva de Cristo recebida pela fé em Sua obra, morte e 

ressurreição. 

b) Continuemos a orar pelos irmãos perseguidos, lembrando que 

há promessas de bênçãos para os perseguidos por causa de 

Cristo (Mt 5.10-12). 

c) O juízo divino é bom, pois tem como propósito trazer glória ao 

Seu nome, revelando ao mundo a grandeza de Deus. Como isso 

te encoraja a orar pela justiça de Deus?  

6. Intercessão: Interceda pelos que são perseguidos por causa de 

Cristo para que sejam fortalecidos e animados. Ore para que os que 

estão endurecidos e rebeldes em relação a Deus sejam alcançados 

pela graça de Deus, trazendo arrependimento e salvação.  

7. Conclusão: Deus é supremo sobre toda a terra e julgará todos. 

Ninguém deixará de lhe prestar contas pelo que pensa, fala e faz. Mas 

Deus concede perdão e salvação para o pecador arrependido que 

deposita sua fé em Cristo. 

 


