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1. Leitura: Salmo 108.3 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses II (CantoVerbo) 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0 

 

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 139] Aqui um indivíduo que tinha íntimo conhecimento de 

Deus e uma experiência com Ele oferece sua oração pessoal. Do ponto de vista da 

teologia do A.T., este é o clímax do pensamento no Saltério sobre o relacionamento 

pessoal de Deus com o indivíduo. O salmista não se ocupa de filosofia abstrata ou 

meditação especulativa; ele simplesmente descreve sua humilde caminhada com Deus 

e partilha de seu conhecimento experimental com o Senhor. Com isso podemos aprender 

algumas coisas com este salmo: 

 

Deus Onisciente (v1-v6) 

O salmista está convencido por experiência que Deus sabe tudo a respeito dele (v1). Ele 

sabe que o conhecimento perfeito de Deus vai além de seus atos individuais até suas 

motivações e propósitos. Deus conhece o salmista em sua totalidade, conhece cada 

detalhe de nossa vida, de nossas atividades, mas não é um conhecer superficial, mas 

sim íntimo, ou seja, Deus conhece o íntimo de nosso ser. Enquanto ele permanece 

respeitosamente dentro do seu próprio conhecimento da onisciência divina, ele sabe que 

a total compreensão está além do entendimento humano, pois é infinito (147.5; Jó 21.22; 

Is 40.14,28). Além disso o salmista afirma que Deus governa providencialmente todas 

as coisas. 

 

Deus Onipresente (v7-12) 

Por meio de duas perguntas retóricas, o salmista mostra que ele não pode jamais 

colocar-se fora do alcance do cuidado pessoal de Deus, pois Ele está presente em todos 

os lugares (1Rs 8.27; Is 66.1; Jr 23.23-24). Ele nem pensa em fazê-lo, mas usa este 

método de apresentar seus pensamentos. As quatro suposições que se seguem 

expressam os extremos do universo e reforçam sua premissa básica. 

https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0
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A Presciência de Deus (v7-12) 

Duas idéias estão envolvidas no pensamento do salmista aqui: o modo maravilhoso pelo 

qual ele foi criado, e amaneira pela qual Deus já sabia tudo o que estava acontecendo 

no processo. Deus é o criador e o dono do ser completo do salmista, tal criação gera 

apreciação da perícia artística e do complexo projeto de cada ser humano, isso deve 

provocar reverência, admiração e louvor ao Criador. Ele parece enfatizar este último fato 

ao ver a mão de Deus penetrando em toda a sua vida. Este é na verdade outro vislumbre 

da onisciência de Deus nos maravilhosos processos da criação e procriação. Novamente 

o orador permanece respeitosamente diante da natureza incompreensível dos 

pensamentos divinos. 

 

O Problema do Mal (v13-v24) 

Esta surpreendente mudança de tom e perspectiva é considerada por alguns intérpretes 

como adição posterior. Contudo, a intensidade da aparente convicção dos versículos 

anteriores vê-se aqui novamente. Deus, que tem um conhecimento tão minucioso do 

homem, não pode ignorar pecadores flagrantes. O salmista assume posição com Deus 

contra aqueles que rejeitam o Senhor. O salmista termina com um pedido pessoal para 

que Deus o sonde, prove, conheça, veja e guie, isso reflete sua pronta submissão à 

vontade de Deus e seu desejo de um autoexame dirigido por Deus. Seu alvo é o caminho 

eterno, o modo devido e paz que contrasta como caminho de ruína e destruição do ímpio, 

pois a resposta correta ao infinito conhecimento de Deus é orar com submissão pela 

condução divina – o ensino interno do Espírito pela Palavra para a vida eterna (23.3,6; 

43.3; 73.24; 119.18). 

 

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

a) Esse salmo é um exemplo maravilhoso da conexão entre teologia e vida. A doutrina 

deve impactar o nosso coração e afetar o modo como vivemos. Crer que Deus vê e 

conhece todas as coisas nos conforta porque ele nos conhece, conhece as nossas 

necessidades e pode supri-las. Contudo, esta mesma verdade nos desafia, pois nada 

escapa de seu olhar, nem mesmo os nossos pecados secretos. Portanto, devemos ser 
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cuidadosos, andando no temor do Senhor. Visto que Deus é onipresente, ele me 

conhece pessoalmente. Visto que Deus é onipresente, ele está comigo constantemente.  

 

Visto que Deus é o Criador, ele me conhece completamente. Visto que Deus é justo, ele 

requer de mim lealdade. Aprenda a levar Deus em conta em toda a sua vida. Pegue um 

dos atributos de Deus mencionados nesse salmo e pense: que diferença esse atributo 

deve fazer em sua vida hoje? 

b) Antes de ser elevado ao céu, Cristo enviou a sua igreja para fazer discípulos de todas 

as nações e prometeu: “Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do 

século” (Mt 28.20). Saber que Cristo está conosco, aliás, que sua presença especial é 

prometida a todo aquele se junta à verdadeira igreja (Mt 18.20), é um grande conforto 

quando fazemos sua obra no mundo. Como isso encoraja as pessoas a se mudarem 

para outras localidades, até mesmo para outras nações, com o propósito específico de 

promover o avanço do reino de Deus? 

6. Intercessão: Peça a Deus que Ele sonde o coração de cada familiar seu, além de 

você mesmo, e que nosso Senhor os guiem por Seu santo caminho. 

 

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! 
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PENSE MISSÃO 

                 UMA NOVA FAMÍLIA                             18º DIA 

Deborah, das Filipinas, é o testemunho vivo de como Deus 

pode transformar um coração duro, cheio de ira e orgulho, 

em alguém que só quer paz e amor. 

 
 

 

Deborah*, 58, cristã ex-muçulmana que vive no Sudeste das Filipinas, testemunha: 

“Eu causava problemas, mas agora falo de amor, paz e da mudança que só Jesus Cristo 

traz. Recebi Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal em 2013. Mas apenas o conheci 

bem em 2014, quando me batizei”.  

Seguir a Cristo nem sempre foi fácil para Deborah, especialmente vivendo entre seu 

povo, tausug, uma das mais orgulhosas tribos muçulmanas nas Filipinas. “Pessoas que me 

chamavam de valente, agora me chamam de louca”, conta. Ela não apenas enfrentou 

insultos e zombaria, mas também a pobreza – algo que nunca tinha experimentado enquanto 

muçulmana. Mas a fé e devoção ao Senhor vão além de uma mesa sem alimento.  

Deborah está sendo continuamente transformada pelo Senhor, e ele usa o 

treinamento de educação bíblica, apoiado pela Portas Abertas, para ajudá-la a continuar 

crescendo. De uma mulher que gostava de brigar com as pessoas e não ser controlada por 

ninguém, Deborah agora é uma mulher de valor em Deus. 

 

ORE 

Para que Deborah siga firme na fé em Jesus e que a transformação na vida dela leve outros 

a verem o poder de Deus, inclusive o marido dela. Interceda para que ela testemunhe com 

fé e ousadia entre os tausug. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/faces-da-perseguicao 

 

 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/faces-da-perseguicao

