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1. Leitura: Salmo 126 

 

2. Cântico: Bendito Cordeiro 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=

PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=28 

 

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 94] Embora este lamento abranja toda 

a comunidade, está permeada de um profundo elemento pessoal. 

Ainda que os opressores sejam provavelmente estrangeiros, não 

há de se desprezar a realidade de líderes também de Israel que 

oprimiam os justos. Enfim, trata-se de um apelo a justiça divina 

contra os ímpios, muito oportuno a realidade dos nossos dias, seja 

em nosso país ou no restante do mundo, em que a cada dia se 

agrava a perseguição dos filhos de Deus.  

 

• O apelo ao Juiz [v.1-7].  

 

O salmista apela para o Senhor como o Deus das vinganças e 

juiz da terra, como Aquele que tem o poder de punir e o direito de 

retribuir. A grande questão não é se Deus pode vingar o mal 

praticado, mas até quando será necessário esperar que Ele faça 

justiça. Ele roga a Deus que vindique sua soberania e que faça cair 

sobre os arrogantes as consequências de seus feitos, que violam os 

princípios essenciais da lei [cf. Ex 22:21-22; Sl 10:11; Lc 12:2] 

 

• A repreensão aos insensatos [v.8-11]. 

 

Estúpidos e insensatos são duas expressões aqui utilizadas, as 

quais classificam os opressores como cruéis e sem qualquer sendo 

comum. Apesar da realidade, a certeza do salmista é que Deus é 

consciente de tudo o que acontece no mundo. O Senhor é maior 

que tido, governa sobre os grandes movimentos históricos 

exercendo sua santa autoridade sobre todo homem ao ponto de 

conhecer perfeitamente até mesmo o número e a natureza dos 

pensamentos humanos. [cf. Rm 1:18; Sl 139,1-4] 

 

• Os justos são vingados [v.12-15].  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=28
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Como é feliz o homem que é ensinado e disciplinado por Deus. 

Ele terá forças até nos dias mais difíceis e certeza da justiça e 

vingança final.  A tal homem é proporcionada paz de mente e de 

coração. Acha-se em paz internamente mesmo em ocasiões 

adversas, que continuarão existindo do até o pleno e final 

julgamento dos iníquos ser efetuado. Essa ação final é inevitável, e 

igualmente certa é a fidelidade do Senhor para com Seu povo 

escolhido. O julgamento tornar-se-á justo e o justo seguirá o 

caminho da piedade sem qualquer impedimento. [cf. Sl 119:71; 

Hb 12:5-9] 

 

• O Julgamento realizado [v.16-23].  

 

“Quem se levantará a meu favor, contra os perversos?”. De sua 

experiência com Deus, o salmista responde sua própria pergunta: 

Deus realmente executará a vingança, Ele é o nosso defensor. 

Apesar da ameaça física, do perigo psicológico e espiritual, o 

Senhor nos sustém, suas consolações trazem a verdadeira paz de 

espírito. [cf. 145:14; Sl 27:5]. Por fim, após questionar o fato dos 

ímpios se acharem em lugares de autoridade, fazendo o errado 

parecer correto mesmo diante de toda a verdade divina, o salmista, 

sem trazer respostas, simplesmente testifica do cuidado e proteção 

de Deus, afirmando sua fé no poder e na justiça o Senhor, bem 

como na retribuição final aos perversos.    

 

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

 

a) Esse é um salmo para a igreja perseguida. Sempre que os 

crentes sofrem injustamente, eles podem recorrer ao Senhor, 

que ocupa o trono de poder e jurisdição supremos. Ele é capaz 

de intervir, corrigindo erros e trazendo alívio para os atribulados. 

É solene refletir sobre a verdade de que Deus leva em conta 

tudo o que acontece neste mundo. Neste momento, todas as 

coisas são vistas claramente pelos olhos do Juiz perante o qual 

todos comparecerão. Isso deu a Cristo a força para suportar 

pacientemente injustiças e perseguição maligna, e os cristãos 

são chamados a seguir seus passos (1Pe 2:19-23). Quais 

injustiças o incomodam? Como essa verdade pode ajudá-lo? 

b) Enquanto espera que o Senhor o resgate de seus opressores, o 

povo de Deus pode encontrar conforto em saber que Deus tem 

um propósito nisso para ele. Primeiro, ele está abençoando seu 

povo por meio do ensino proporcionado por seu castigo e 
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disciplina (v.12). Até mesmo os perseguidos são instrumentos 

de Deus para santificar os crentes. Segundo, ele os está 

conduzindo a uma comunhão mais profunda consigo mesmo. As 

tristezas da perseguição nos levam a beber mais profundamente 

dos confortos secretos do Espírito de Deus (v.18-10). Você 

conhece os confortos de Cristo que dão prazer à alma? Se não, 

por que não? Se conhece, como você pode desfrutar mais deles?  

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus 

familiares. [Petição do dia: Ore pelo nosso país, pelas autoridades. 

Ore para que Deus promova a sua justiça e nos faça perseverar em 

meio as perseguições, insultos, mentiras e todo o mal que 

intentarem contra os cristãos, por amor a Cristo. 

 

7. Conclusão: Deus todo-poderoso e eterno, que em Cristo tens 

revelado tua glória entre as nações, mantém as obras da tua 

misericórdia, para que a tua Igreja, espalhada por todo o mundo, 

persevere com fé inabalável na confissão do teu Nome. Por Jesus 

Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 

Espírito Santo, um só Deus agora e sempre, amém! 


