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1. Leitura: Salmo 68.19  

 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=dhp9v8Vc9Ec 

 

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 89] Lembram do salmo do devocional anterior 

(salmo 88)? O seu teor de tristeza, de lamento, era visível do início ao fim 

de todo ele. Mas agora este salmo é diferente. É um salmo que direciona o 

louvor a Deus, que faz o papel do oráculo, um mensageiro, falando e 

pregando sobre as promessas de Deus, logo no final um lamento. Esse 

salmo pode ser chamado de o salmo da aliança. Com isso podemos 

aprender algumas lições: 

 

(v1-v18) O salmista inicia o salmo louvando a Deus, confessando quem 

é Deus a todos através do mesmo. Logo nos dois primeiros versos é 

perceptível que o salmista é fiel somente a Deus, demonstrando e agindo 

com lealdade e amor pactuais. Trazendo a tona a fidelidade do Senhor e a 

Sua benignidade. Logo após trazendo a tona o pacto (aliança) que o Senhor 

havia feito com Davi (v3-v4), afirmando a fidelidade de Deus a tudo aquilo 

que Ele mesmo disse que iria fazer, provando que todo o pacto que Deus 

fez ele cumpre. A promessa referente à posteridade de Davi foi 

incondicional porque seria cumprida em Cristo (v. 29,33,36-37; 2Sm 23.5; 

Is 55.3). Até mesmo a criação louva a Deus, por causa de quem Ele é (Sl 

19.2), por causa de Sua fidelidade. Nem ninguém em todo o universo pode 

ser equiparado a Deus. Dos versos 8 ao 14, o salmista mostra o poder de 

Deus sobre tudo, dominando sobre as leis da natureza, sobre a vida. Ele é 

um Deus justíssimo (v14) e afirma que o povo que anda com Deus e o 

reconhece como sua fonte de alegria. Deus é o nosso Rei! 

 

(v19-v37) Aqui vemos que o salmista age como um oráculo, alguém 

que evoca as promessas de Deus, alguém que é como um mensageiro, 

alguém que leva a Palavra de Deus aos povos e conta sobre suas 

maravilhas e promessas. Logo ele traz algo comum para o povo naquele 

tempo, a revelação da Palavra de Deus por visões (v 19). Logo ele traz a 

tona a promessa que Deus fez a Davi, pois o Senhor escolheu sua linhagem 

para que gerasse a Cristo (At 13.22-23), sendo o próprio Deus que trouxe 

Davi como seu ungido, no qual ele tipificava a Cristo, apontando para o 

Messias que viria e estaria ungido com o Espírito Santo (Sl 45.6-7; Is 

https://www.youtube.com/watch?v=dhp9v8Vc9Ec
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61.1). Por causa desse pacto feito por Deus com Davi e sua descendência, 

o mal seria incapaz de tocar o ungido de Deus (v22). O Messias, escolhido 

de Deus, seria um com Ele, pois por causa de quem Deus é o Messias 

também seria exaltado como tal, colocando em suas mãos o domínio sobre 

toda a terra, sobre todo o mar, sobre toda a criação (v24-v25). Mesmo 

com tais benefícios e bênçãos que o povo receberia da parte de Deus, o 

salmista traz uma negativo dos versos 30 a 31, logo colocando a 

consequência disso no verso 32, que se caso eles desobedecessem a Deus, 

eles sofreriam de sua ira, mas mesmo que sofram a consequência da sua 

desobediência, Deus agirá com misericórdia para com eles, preservando a 

descendência, por causa que Deus é fiel a si mesmo (v33-v37). 

 

(v38-v52) Nos versos finais do salmo vemos uma lamentação. Depois 

de celebrar as promessas de Deus sobre a linhagem de Davi, o salmo 

repentinamente passa a uma série de surpreendentes ações de Deus para 

destruir a monarquia. A aliança incluía a provisão para a disciplina divina 

pelo pecado (v. 30-32), mas prometia amor fiel (v. 33-34). Embora a 

monarquia nunca tenha sido restaurada depois do exílio, o grande Filho de 

Davi, Jesus Cristo, trouxe o reino de Deus de um modo mais amplo, 

duradouro e espiritual (Is 9.6-7; 11.1-5). Mediante o pecado de Davi, foi 

violado o pacto com Deus, assim profanando a sua coroa até que Cristo a 

tomasse e exaltasse no céu (Sl 110.1; Ez 21.25-27). Então, no verso 46, o 

salmista apresenta uma expressão de desprazer, com um sentimento de 

ausência divina. No verso seguinte o salmista relembra o pacto de Deus 

para com Davi, pois se caso Deus decidisse não cumprir, as promessas 

sobre seu filho, todo o pacto feito por Deus para com a humanidade seria 

perdida. Mas o salmista não está acusando a Deus, mas sim colocando “a 

mão na consciência” e entendendo que tudo isso cumpre o propósito de 

Deus para aqueles que Ele escolheu. E logo, após todo o lamento, ele 

concluiu o salmo com uma doxologia (v52). 

 

(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 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. 
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(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) Esse salmo é um comentário sobre a aliança davídica (2Sm 7), que 

marcou um importante avanço na revelação redentiva de Deus. O Senhor 

disse a Davi que, por meio de sua descendência real, a presença e o reino 

de Deus seriam estabelecidos no mundo para sempre. Os crentes, naquela 

época, viviam na tensão da promessa de um reino e na realidade de 

desolação e domínio estrangeiro. Como esse salmo nos ensina a orar 

quando a realidade da vida parece contradizer as promessas de Deus? 

Como isso encoraja a fé e a honestidade? 

b) Embora Deus tivesse ameaçado disciplinar a linhagem de Davi se ela 

quebrasse a sua lei, ele também garantiu que seu amor fiel e sua aliança 

não seriam anulados. Isso chamava Israel a esperar que Deus levantasse 

um justo Filho de Davi, que cumpriria perfeitamente Seu pacto de obras, 

cuja obediência às leis de Deus traria o reino eterno, pelas obras de Cristo 

podemos participar do pacto da graça, feito por Deus. Por toda a história 

do povo de Israel, de Davi e seus descendentes, vemos reis que 

fracassaram, pois eles refletiam o estado de queda do homem, o estado de 

queda do primeiro Adão. Portanto, a promessa de Deus alimentava aquele 

povo na vinda do Segundo Adão, do Messias, que libertaria o povo. Isso 

nos mostra que devemos depositar toda nossa esperança em Cristo. Seu 

reino já começou na Sua vinda, morte, ressurreição e ascensão, e o 

derramamento do Espírito Santo em nós. A pergunta que fica é: Como esse 

salmo nos ajuda a buscar o reino de Deus em oração, enquanto vivemos na 

esperança da segunda vinda de Cristo? 

 

6. Intercessão: Interceda pela nossa igreja e suas respectivas 

congregações, para que todos os membros e congregados possam crer e 

confiar no Senhor, tendo a certeza de sua vinda e que todas as promessas 

de Deus estão e vão se cumprir. 

 

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! 


