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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 91] Os versículos 1 e 2 apresentam um fato: 

Aquele que se esconde em Deus faz declarações de confiança ao próprio 

Deus. O restante do Salmo apresenta 4 argumentos pelos quais essa é 

uma verdade: 3-8; 9-10; 11-13 e 14-16.  

 

5. (v1-v2) O salmo começa com uma afirmação concernente ao lugar 

seguro de refúgio que pode ser encontrado em Deus.  

É bem provável que as palavras com que o versículo 2 começa – “Direi ao 

SENHOR” – estejam retrocedendo àquele que achou no Senhor seu refúgio, 

e por isso podem ser traduzidas “Ele diz”. Ele ousadamente declara a 

grande bênção, ou seja, que verdadeiramente no Senhor há segurança.  

(v3-v8) Esse Salmo é usado por muitos como uma promessa garantida 

contra todo o tipo de mal. Esse Salmo contém promessas? De fato, sim! 
Mas promessas que têm que ser colocadas no contexto de toda a história 

da redenção. No momento que abrange o período do Antigo Testamento e 

o agora, do já e ainda não, as promessas desse Salmo se cumprem 

parcialmente. Às vezes Deus livra os seus servos milagrosamente, em 

outras ele permite que eles sofram e sejam martirizados, garantindo-lhes 

as promessas deste Salmo para depois da morte. É útil lembrarmos de uma 

lista de sofredores justos que encontramos nas Escrituras: A Bíblia começa 

com Abel, patriarcas, povo de Deus no Egito, profetas, Jesus Cristo, 12 

apóstolos, Paulo, João em Patmos e cristãos primitivos.  

 

Certamente, ao final, Deus vai livrar aqueles que se abrigam n´Ele. 

O Diabo interpretou esse Salmo como uma promessa para o aqui e agora: 

“Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e 

disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo; porque está escrito: 

Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem;  e: Eles te 

susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra.  Respondeu-

lhe Jesus: Dito está:  Não tentarás o Senhor, teu Deus.” (Lucas 4.9-12) 

https://www.youtube.com/watch?v=dhp9v8Vc9Ec
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Jesus, por outro lado, mostra que as promessas deste Salmo não são 

necessariamente para agora: 

Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, 

passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo - João 16.3 

(v9-v10) Esses versículos reforçam e resumem o que o Salmo apresentou 

até aqui. 

 

(v11-v13) Aqui o texto apresenta uma nova razão do porquê aquele que 

abriga no esconderijo de Deus pode declarar a sua confiança em Deus. A 

razão é que Deus usa anjos para cuidar daqueles que lhe pertencem. A 

metáfora concernente à proteção provida pelos anjos provavelmente fosse 

tomada de Êxodo 23.20. O Senhor, que tirou Israel do Egito nas asas de 

águias (Êx 19.4), ainda é poderoso para garantir que seu povo não tropece 

(Sl 121.3). Deus os guardará de todos os tipos de perigos (v. 13), 

promessa que Jesus repetiu enquanto enviava os discípulos (Lc 10.19). 

 

(v14-v16) Nesses versículos é o próprio Deus quem promete libertação, 

resposta, sua presença na angústia (o que deixa claro que o fiel passará 

por angústias), glorificação, longevidade e salvação! 

 

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

a) O povo de Deus, há muito tempo, considera esse salmo uma promessa 

sobre a presença protetora de Deus. Ele não deve ser interpretado como 

dizendo que nenhum dano pode sobrevir aos crentes (v. 10), mas como 

dizendo que Deus fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles 

que o amam, fazendo-os mais que vencedores sobre Satanás e este 

mundo mal (Rm 8.28,37). O modo comum de Deus agir é respondendo às 

orações dos cristãos, sustentando-os nas dificuldades, resgatando-os das 

tribulações e, por fim, dando-lhes glória e vida eterna (v. 15-16). O que 

as imagens da primeira parte do salmo (v. 1-4) nos ensinam sobre confiar 

no Senhor? 

b) Satanás forçou esse texto em sua tentação a Cristo, em uma tentativa 

de levar Jesus a colocar Deus à prova de um modo sensacionalista, 

saltando do alto do templo, para que os anjos o pegassem (v. 11-12; Lc 

4.9-11). O diabo omitiu as palavras “em todos os teus caminhos”, talvez 

porque elas implicam confiar na providência ordinária de Deus ao longo de 

toda a vida, sem forçar sua mão a fazer um espetáculo extraordinário. 

Cristo se recusou a colocar à prova a prometida proteção angelical, e os 

anjos vieram e supriram as necessidades ordinárias de sua humanidade 
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exausta (Mt 4.11). Que lições podemos aprender com Cristo sobre o modo 

de usar as promessas de proteção feitas por Deus? 

c) “É impossível que algum mal aconteça com o homem que é amado pelo 

Senhor; as calamidades mais destruidoras só podem encurtar a sua 

jornada e apressar a sua recompensa. As coisas ruins para ele não são 

coisas ruins, mas sim o bem em sua forma misteriosa. As perdas o 

enriquecem, a doença é sua medicina, a reprovação é a sua honra, a 

morte é o seu ganho. Nenhum mal no senso estrito da palavra pode 

acontecer a ele, pois todo o mal é anulado pelo bem. Feliz é aquele que 

vive em tal estado. Ele está seguro quando outros estão em perigo, ele 

vive quando outros morrem”. (Spurgeon, O tesouro de Davi, Vol. 2, Part 

2, 93) 

7. Intercessão: Interceda pela vida daqueles que estão com ansiedade e 

medo mediante o cenário atual. Ore por você e seus familiares mediante as 

verdades deste Salmo.   

http://www.amazon.com/gp/product/0917006259/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0917006259&linkCode=as2

