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1. Leitura: Salmo 100  

 

2. Cântico: Por que Ele vive 

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

 

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 88] Este é um salmo com um teor de tristeza, 

grande parte dos seus versos comprovam aquilo que o autor estava 

passando. Isso pode nos parecer diferente, incomum, mas o salmo, 

mesmo com essa grande tristeza, mostra aos seus leitores onde está 

depositada sua fé. Com isso podemos aprender algumas lições: 

 

(v1) O salmista começa com uma grande afirmação sobre a pessoa de 

Deus, “minha salvação”. Aqui, logo de início, o salmista norteia os 

próximos versos que, mesmo com tamanha tristeza, mesmo com a pior 

situação que ele estava passando, sua fé permanecia firmada no Senhor, 

nosso Deus. Quantas vezes passamos por situações “terríveis”, tristes, 

constrangedoras, e afirmamos que somente Deus é a nossa salvação? 

 

(v2-v3) Ao afirmar que sua fé permanece no Senhor, logo ele traz seu 

clamor a esse Deus que é sua salvação, sua rocha, sua esperança. A ti 

clamo, meu Deus, a ti clamo, pois o Senhor é minha salvação, o Senhor é 

quem pode me socorrer. Por Deus ser quem Ele é o salmista só pode 

recorrer a Deus, ao clamar que o Senhor ouvisse sua oração, seu clamor. 

O motivo desse clamor? O salmista estava esgotado ou estava com 

calamidades que estavam o deixando em seu limite ao ponto de tais coisas 

o levarem a ponto de morrer. A quem clamamos e buscamos, quando 

estamos passando por grandes dificuldades?. 

 

(v4-v8) Seu problema é tão sério, tão ruim, que ele se sente como se 

já estivesse para morrer. Nada lhe resta além da sepultura ou Sheol (seu 

termo mais descritivo para o Sheol é a cova (v. 4), lugar de trevas onde os 

mortos são deixados “fora do alcance” de Deus). Ao dizer tais coisas ele 

entende que Deus tem derramado sua ira sobre ele, causando em si uma 

aflição, causada pelo sentimento do peso da mão de Deus sobre ele, 

esmagando sua alma. Será que já nos sentimos assim? 

 

(v9-v12) Mas, apesar de toda sua aflição por causa do peso da mão de 

Deus, o salmista expressa dependência ao dizer “tenho estendido para ti 

as minhas mãos” (v9), ou seja, ele necessita tanto de Deus que esse ato 

de humilhação, de estender as mãos, é pelo fato de reconhecer que é 
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pecador e precisa do socorro de Deus. Clama dia e noite, para que Deus, 

com misericórdia, o salve. Pois ele tem certeza de que estará fora do 

alcance do auxílio de Deus quando realmente morrer. Portanto, ele clama 

a Deus por sua ação em seu socorro, pelo salmista conhecer Suas 

maravilhas, Sua bondade, fidelidade e justiça. 

 

(v13-v18) O salmista busca no Senhor seu refúgio, de dia e de noite 

ele clama a Deus, incansavelmente, todo dia, todo momento, em qualquer 

hora, até quando está dormindo ele aguarda a resposta de Deus. Mas os 

últimos versos concluem bem todo o salmo, pois o fato do salmista falar 

sobre trevas, revela o quanto é profunda a sua dor. 

 

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

a) O Senhor pode causar um sentimento de esmagamento ao manifestar a 

sua ira sobre a alma de um pecador, perfurando a consciência e fazendo 

as afeições arderem em temor. Se isso ocorrer, a reação correta é clamar 

a Deus por salvação do pecado (v. 1; At 2.37; 16.29-30). Todo aquele que 

invoca o nome do Senhor, confiando no Cristo ressurreto, será salvo (Rm 

10.9-13). Você já sentiu a ira de Deus contra o seu pecado? Você está 

confiando somente em Deus para salvá-lo? 

b) Deus pode retirar de nós o sentimento de seu amor paternal, mas Ele 

faz isso de forma pedagógica. Não para causar em nós uma ferida sem 

cura, mas para gerar um sentimento de dependência total de Deus, 

ensinando a todos nós a sermos pacientes e perseverantes, confiando em 

Deus e sempre em oração. 

c) Jesus sofreu pelos nossos pecados, Ele foi esmagado por causa de 

todos eles. Jesus recebeu a ira de Deus em nosso favor, se fazendo 

maldição ao morrer na cruz. Mediante a desolação espiritual, devemos 

lembrar, ainda mais, do sofrimento de Jesus Cristo. Como resultado, 

embora possamos nos sentir abandonados por Deus, o Senhor nunca 

abandona de fato o crente. Como a meditação sobre o momento de 

terríveis trevas de Cristo pode ajudar os crentes a suportarem seus 

próprios momentos de trevas? 

 

6. Intercessão: Interceda por todos os irmãos que estão passando por 

“densas trevas” e que eles encontrem, em Cristo e em seu sacrifício, a 

resposta para suportar esse momento difícil (se conhecer algum irmão que 

esteja assim, ligue para ele, converse e ore). 

 

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! 


