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COMO ORAR
(continuação de dentro da capa da frente)

3. Encontre um lugar para orar onde você pode estar
a sós com Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu 
quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
(Mateus 6:6).

4. Certifique-se que o seu coração está em boa comunhão 
com Deus. Se você precisar purificar seu coração, leia 
Salmos 51 nas páginas 32 e 33 deste folheto. Deus vai te 
ajudar a confessar os seus pecados a Ele. Ele prometeu 
perdoar os nossos pecados e purificar-nos se confessarmos 
a Ele. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos peca-
dos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.

5. Ore com FÉ, ACREDITANDO EM CRISTO. …Se
tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este 
monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada  
vos será impossível (Mateus 17:20). Se permanecerdes 
em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes, e vos será feito (João 15:7).

6. Obediência à vontade de Deus também traz respos-
tas para as nossas orações. E aquilo que pedimos dele 
recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e 
fazemos diante dele o que lhe é agradável (1 João 3:22). 
Leia Mateus 5:44, Mateus 6:9-15 e Marcos 11:22-26 para 
aprender mais sobre oração.

PREFÁCIO
Meditações nos Salmos foi escrita para QUALQUER 

PESSOA usar nos devocionais diários. Medite sobre os  
Salmos. Memorize-os. Estude-os até que eles lhe venham 
à mente para te ajudar em tempo de NECESSIDADE. É 
bom estar sozinho com Deus e falar com Ele em oração. 
Também é bom ficar em silêncio na presença de Deus e 
deixar Ele falar contigo.

Muitos dos Salmos expressam não somente louvor a Deus, 
mas também orações. Quando estiver lendo, use um lápis ou 
uma caneta e sublinhe as palavras que te ajudam a orar. Em 
seguida, USE ESSAS PALAVRAS EM ORAÇÃO DO SEU 
PRÓPRIO CORAÇÃO. Quando orar sinceramente a Deus, 
Ele VAI TE OUVIR.

COMO ORAR
1. Ore a Deus de manhã, ao meio-dia, à noite, ou em

QUALQUER MOMENTO. De manhã, Senhor, ouves a 
minha voz; de manhã te apresento a minha oração e  
fico esperando (Salmos 5:3). À tarde, pela manhã e ao 
meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei; e ele 
ouvirá a minha voz (Salmos 55:17).

2. Nós devemos esperar pelo Senhor e ouvi-lo falando
aos nossos corações. Isso nos dará força para sermos 
vitoriosos. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e 
fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo Senhor 
(Salmos 27:14). ...Os que esperam no Senhor renovam 
as suas forças… (Isaías 40:31).

(continuação dentro da capa de trás)
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SALMOS 1. O CONTRASTE ENTRE O JUSTO   
 E O ÍMPIO

Bem-aventurado o homem que não anda no conselho 
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu 
prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia 
e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de 
águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folha-
gem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. 
Os ímpios não são assim; são, porém, como a palha que o 
vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no 
juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o 
Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos 
ímpios perecerá.

ALGO PARA PENSAR
A. A bênção do Senhor está sobre as pessoas que não 

seguem os conselhos dos ímpios, nem se associam a eles 
para praticar o pecado.
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B. Uma pessoa boa ou íntegra ama fazer a vontade de 
Deus. Ela se deleita em agradar a Deus. Ela está sempre 
pensando em maneiras nas quais pode agradar a Deus.

C. Uma árvore que é bem tratada e recebe água  
suficiente, produz muitos bons frutos e traz alegria ao seu 
dono. Uma pessoa justa é como esta árvore. Ela também 
traz alegria ao Senhor e é uma bênção às pessoas ao seu 
redor.

D. O Senhor conhece todas as pessoas que levam uma 
vida íntegra, e cuida delas; mas as pessoas ímpias serão 
perdidas. Elas perecerão.

SALMOS 2. O TRIUNFO E O REINO DO MESSIAS
Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam 

coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes 
conspiram contra o Senhor e contra o seu Ungido, dizendo: 
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas al-
gemas. Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba 
deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu 
furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o 
meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor: 
Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei. Pede-me, 
e eu te darei as nações por herança e as extremidades da 
terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as 
despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, 
sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi 
ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai 
o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; 
porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aven-
turados todos os que nele se refugiam.
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ALGO PARA PENSAR
Deus tem um Filho, Jesus, para quem Ele tem dado o 

domínio sobre as nações.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu 

o nome que está acima de todo nome, para que ao nome 
de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo 
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, 
para glória de Deus Pai. —Filipenses 2:9-11

SALMOS 3. UMA ORAÇÃO POR PROTEÇÃO
Senhor, como tem crescido o número dos meus ad-

versários! São numerosos os que se levantam contra mim. 
São muitos os que dizem de mim: Não há em Deus sal-
vação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a 
minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha 
voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me respon-
de. Deito-me e pego no sono; acordo, porque o Senhor me 
sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam 
posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor! 
Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os 
meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor 
é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção.

SALMOS 4. UMA ORAÇÃO PARA FAZER DE NOITE
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça; na 

angústia, me tens aliviado; tem misericórdia de mim e ouve 
a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha 
glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a menti-
ra? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedo-
so; o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e 
não pequeis; consultai no travesseiro o coração e sossegai. 
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Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há 
muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem? Se-
nhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me 
puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há 
fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego 
no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro.

ALGO PARA PENSAR
…a vitória vem do Senhor. —Provérbios 21:31b

SALMOS 5. UMA ORAÇÃO DE MANHÃ PARA   
 PROTEÇÃO

Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao 
meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz 
que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, 
ouves a minha voz; de manhã te apresento a minha oração 
e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com 
a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes 
não permanecerão à tua vista; aborreces a todos os que 
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praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira; 
o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento; porém 
eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e 
me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor.  
Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus ad-
versários; endireita diante de mim o teu caminho; pois não 
têm eles sinceridade nos seus lábios; o seu íntimo é todo 
crimes; a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua 
lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus 
próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas trans-
gressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se 
todos os que confiam em ti; folguem de júbilo para sempre, 
porque tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o 
teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escu-
do, o cercas da tua benevolência.

SALMOS 7. UMA ORAÇÃO PELO JULGAMENTO  
 DE DEUS

(Salmos 7:9-17)
Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo; 

pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o 
meu escudo; ele salva os retos de coração. Deus é justo 
juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem 
não se converter, afiará Deus a sua espada; já armou o 
arco, tem-no pronto; para ele preparou já instrumentos de 
morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está 
com dores de iniquidade; concebeu a malícia e dá à luz a 
mentira. Abre, e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo 
poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e 
sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, 
renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e canta-
rei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.
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ALGO PARA PENSAR
Deus quer que nos convertamos dos nossos pecados. 

Isaías 55, versículo 7, diz, “Deixe o perverso o seu caminho, 
o iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao Senhor, que 
se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque 
é rico em perdoar.”

SALMOS 8. POR QUE DEUS NOS CRIOU E QUAL  
   É O NOSSO LUGAR NA CRIAÇÃO

Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra 
é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da 
boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, 
por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o 
inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra 
dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que 
é o homem, que dele te lembres? E o filho do homem, que o 
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visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que 
Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio 
sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste: 
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo; as 
aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as 
sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífi-
co em toda a terra é o teu nome!

ALGO PARA LEMBRAR
Não importa o quanto podemos ser pobres, se os nossos 

corações estão em sintonia com Deus, Ele vai se lembrar de 
nós e nos dará um lar no céu. Salmos 140, versículos 12 e 13: 
“Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito 
do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu 
nome; os retos habitarão na tua presença.”

SALMOS 12. O QUE DEUS DIZ SOBRE FALAR  
 COM ORGULHO E DIZER   
 PALAVRAS INFAMES

Socorro, Senhor! Porque já não há homens piedosos; 
desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam 
com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajula-
dores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios 
bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: 
Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos; quem 
é senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres 
e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, 
diz o Senhor; e porei a salvo a quem por isso suspira. As 
palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em 
cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu 
nos guardarás; desta geração nos livrarás para sempre. 
Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os 
filhos dos homens a vileza é exaltada.
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ALGO PARA PENSAR
A língua é um órgão pequeno do nosso corpo, mas é  

capaz de realizar coisas grandes e terríveis. Abaixo leia 
Tiago, capítulo 3:

Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, 
sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos 
tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no 
falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o 
corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos 
obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Obser-
vai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos 
de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos 
para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a 
língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede 
como uma fagulha põe em brasas tão grande selva!

Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a língua está 
situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o 
corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da 
existência humana, como também é posta ela mesma em 
chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, 
de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada 
pelo gênero humano; a língua, porém, nenhum dos homens 
é capaz de domar; é mal incontido, carregado de veneno 
mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, 
com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de 
Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus 
irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 
Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e 
o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira 
produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fonte de 
água salgada pode dar água doce.

Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em man-
sidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas 
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obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja 
amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, 
nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que 
desce lá do alto; antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, 
onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda 
espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, 
primeiramente, pura; depois, pacífica, indulgente, tratável, 
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingi-
mento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para 
os que promovem a paz.

SALMOS 14. HOJE, EXISTEM MUITAS PESSOAS  
 MÁS NO MUNDO

Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Cor-
rompem-se e praticam abominação; já não há quem faça 
o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, 
para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. 
Todos se extraviaram e juntamente se corromperam; não há 
quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso, não en-
tendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu 
povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? 
Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a li-
nhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, 
mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a 
salvação de Israel! Quando o Senhor restaurar a sorte do 
seu povo, então, exultará Jacó, e Israel se alegrará.

ALGO PARA PENSAR
Qualquer pessoa que diz que não há um Deus, verdadeira-

mente é um tolo em cada sentido da palavra, porque a Bíblia 
nos diz que até os demônios crêem e tremem! Leia Tiago 2:19. 
Diz-se, “Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os 
demônios creem e tremem.”
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SALMOS 15. O CARÁCTER DA PESSOA JUSTA
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu santo monte?
O que vive com integridade, e pratica a justiça, e, de 

coração, fala a verdade; o que não difama com sua língua, 
não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vi-
zinho; o que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, 
mas honra aos que temem ao Senhor; o que jura com dano 
próprio e não se retrata; o que não empresta o seu dinheiro 
com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem 
deste modo procede não será jamais abalado.

ALGO PARA PENSAR
Será que nossas vidas estão de acordo com os padrões 

apresentados nos Salmos 15 para uma vida justa e santa? 
Existem onze coisas aqui referidas que dizem QUEM poderá 
morar no monte sagrado:

1. Aquele que caminha na integridade.
2. Aquele que pratica a justiça.
3. Aquele que fala a verdade no seu coração.
4. Aquele que não usa a língua para difamar.
5. Aquele que não faz nenhum mal ao seu próximo.
6. Aquele que não censura o seu próximo.
7. Aquele que condena a pessoa perversa.
8. Aquele que honra ou respeita aqueles que temem 
    ao Senhor.
9. Aquele que mantém a sua promessa e não a 
    altera mesmo que isso lhe seja prejudicial.

10. Aquele que não empresta seu dinheiro com 
      juros elevados.
11. Aquele que não aceita suborno em detrimento de inocentes.
O Salmo termina assim: “Quem deste modo procede não 

será jamais abalado.”
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SALMOS 16. ORAÇÃO E LOUVOR POR TODAS AS  
 PRESENTES BÊNÇÃOS E FUTUROS  
 LIVRAMENTOS

Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao 
Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, 
senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, 
são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. 
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros 
deuses; não oferecerei as suas libações de sangue, e os 
meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a 
porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da 
minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui 
linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me acon-
selha; pois até durante a noite o meu coração me ensina. 
O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele 
à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu 
coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará 
seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem per-
mitirás que o teu Santo veja corrupção. Tu me farás ver os 
caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, 
na tua destra, delícias perpetuamente.

“PORQUE ELE VIVE NÓS TAMBÉM VIVEREMOS”

SALMOS 17. DEUS É UM REFÚGIO CONTRA   
 OPRESSORES

Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá 
ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudu-
lentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito; 
os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, 
de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhu-
ma encontras em mim; a minha boca não transgride. Quanto 
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às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me 
tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos 
se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. 
Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes; inclina-me os 
ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas 
da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam 
refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a 
menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos 
perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de 
morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios in-
solentes; andam agora cercando os nossos passos e fixam 
em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com 
o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que espreita de 
emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os; 
livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua 
mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta 
vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros; os quais 
se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus 
pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face; 
quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança.

SALMOS 19. OS CÉUS DECLARAM A GLÓRIA  
 DE DEUS; A SUA LEI É      
 ALTAMENTE DESEJÁVEL

Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento 
anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro 
dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há 
linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum 
som; no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as 
suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda 
para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, 
se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia 
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numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu percur-
so; e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita 
e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá 
sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos 
e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e ilu-
mina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece 
para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e todos 
igualmente, justos. São mais desejáveis do que ouro, mais 
do que muito ouro depurado; e são mais doces do que o mel 
e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o 
teu servo; em os guardar, há grande recompensa. Quem há 
que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que 
me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, 
que ela não me domine; então, serei irrepreensível e ficarei 
livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e 
o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua pre-
sença, Senhor, rocha minha e redentor meu!
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SALMOS 22. O SOFRIMENTO, A EXALTAÇÃO E  
 POSTERIDADE DO MESSIAS

Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por 
que se acham longe de minha salvação as palavras de meu 
bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes; 
também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu 
és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos 
pais confiaram em ti; confiaram, e os livraste. A ti clamaram 
e se livraram; confiaram em ti e não foram confundidos. 
Mas eu sou verme e não homem; opróbrio dos homens e 
desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de 
mim; afrouxam os lábios e meneiam a cabeça: Confiou no 
Senhor! Livre-o ele; salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, 
tu és quem me fez nascer; e me preservaste, estando eu 
ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu 
nascimento; desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. 
Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxi-
ma, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, 
fortes touros de Basã me rodeiam. Contra mim abrem a 
boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me 
como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram; 
meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. 
Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se 
me apega ao céu da boca; assim, me deitas no pó da morte. 
Cães me cercam; uma súcia de malfeitores me rodeia; 
traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os 
meus ossos; eles me estão olhando e encarando em mim. 
Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica 
deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim; 
força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma 
da espada, e, das presas do cão, a minha vida. Salva-me 
das fauces do leão e dos chifres dos búfalos; sim, tu me 
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respondes. A meus irmãos declararei o teu nome; cantar-
te-ei louvores no meio da congregação; vós que temeis o 
Senhor, louvai-o; glorificai-o, vós todos, descendência de 
Jacó; reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois 
não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou 
dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De 
ti vem o meu louvor na grande congregação; cumprirei os 
meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores 
hão de comer e fartar-se; louvarão o Senhor os que o 
buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-
ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra; 
perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois 
do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos 
os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que 
descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não 
pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá; falar-
se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a 
justiça dele; ao povo que há de nascer, contarão que foi ele 
quem o fez.

ALGO PARA PENSAR
O Messias é Jesus Cristo. Compare o Salmo 22 com as 

profecias em Isaías 53.

SALMOS 23. O SENHOR É O MEU PASTOR
O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Ele me faz 

repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das 
águas de descanso; refrigera-me a alma. Guia-me pelas 
veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu 
ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ne-
nhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado 
me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos 
meus adversários, unges-me a cabeça com óleo; o meu 
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cálice transborda. Bondade 
e misericórdia certamente 
me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei 
na Casa do Senhor para 
todo o sempre.

PENSAMENTO
O Senhor está sempre 

presente para aqueles que 
nele confiam. “. . . E eis que 
estou convosco todos os 
dias até à consumação do 
século.”  —Mateus 28:20

SALMOS 24. O REI DA GLÓRIA E SEU REINO
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, 

o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os 
mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao 
monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo 
lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não 
entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este 
obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua 
salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que bus-
cam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o 
Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e 
poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó 
portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, 
para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? 
O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.
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ALGO PARA LEMBRAR
O rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo. Se quisermos habitar 

no seu Lugar Santo, temos que estar de mãos limpas e com o 
coração puro. Nossos corações devem estar livres de orgulho.

Se pedirmos ao Senhor, ele pode nos dar mãos limpas e 
um coração puro.
SALMOS 25. UMA ORAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO  

 E PERDÃO
A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio; 

não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os 
meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém 
será envergonhado; envergonhados serão os que, sem cau-
sa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer 
os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na 
tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha sal-
vação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, 
das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde 
a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da moci-
dade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, 
segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó 
Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o cami nho 
aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos 
mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são 
misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e 
os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, per-
doa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme 
ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. 
Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendên-
cia herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que 
o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os 
meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele 
me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compai-
xão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações 
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do coração; tira-me das minhas angústias. Considera as 
minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus 
pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me 
abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me; 
não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Pre-
servem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. 
Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações.

SALMOS 26. MEDITAÇÃO ANTES DE UM CULTO DE  
 ADORAÇÃO A DEUS

Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha 
integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Examina-me, 
Senhor, e prova-me; sonda-me o coração e os pensamen-
tos. Pois a tua benignidade, tenho-a perante os olhos e 
tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com 
homens falsos e com os dissimuladores não me associo. 
Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me 
assento. Lavo as mãos na inocência e, assim, andarei, 
Senhor, ao redor do teu altar, para entoar, com voz alta, 
os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, 
Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória 
assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, 
nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em 
cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. 
Quanto a mim, porém, ando na minha integridade; livra-me 
e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno 
plano; nas congregações, bendirei o Senhor.

SALMOS 27. UMA CANÇÃO SOBRE CONFIANÇA  
 E LIVRAMENTO

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem 
terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem 
temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, 
meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. 
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Ainda que um exército se acampe contra mim, não se ate-
morizará o meu coração; e, se estourar contra mim a guerra, 
ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e 
a buscarei: que eu possa morar na Casa do Senhor todos 
os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor 
e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele 
me ocultará no seu pavilhão; no recôndito do seu taberná-
culo, me acolherá; elevar-me-á sobre uma rocha. Agora, 
será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me 
cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo; 
cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha 
voz; eu clamo; compadece-te de mim e responde-me. Ao 
meu coração me ocorre: Buscai a minha presença; bus-
carei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, 
Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo; tu és 
o meu au xílio, não me recuses, nem me desampares, ó 
Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe 
me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, 
Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por 
causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade 
dos meus adversários; pois contra mim se levantam falsas 
testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que 
verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera 
pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; 
espera, pois, pelo Senhor.

ALGO PARA LEMBRAR
Podemos ser fortalecidos para superar todo tipo de mal 

se esperarmos em oração diante do Senhor e sermos cora-
josos. Devemos confiar em Deus para nos ajudar.

SALMOS 29. A VOZ DO SENHOR
Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor 

glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu 
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nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se 
a voz do Senhor sobre as águas; troveja o Deus da glória; 
o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor 
é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz 
do Senhor quebra os cedros; sim, o Senhor despedaça 
os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro; o 
Líbano e o Siriom, como bois selvagens. A voz do Senhor 
despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o 
deserto; o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do 
Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques; e no 
seu templo tudo diz: Glória! O Senhor preside aos dilúvi-
os; como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor 
dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu 
povo.

OBEDEÇA A VOZ DO SENHOR
Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à 

sua voz. —Josué 24:24b
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SALMOS 31. O SENHOR É UMA FORTALEZA NO  
 MEIO DA ADVERSDIDADE

Em ti, Senhor, me refugio; não seja eu jamais envergo-
nhado; livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-
me depressa; sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que 
me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; 
por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. 
Tirar-me-ás do laço que, às ocultas, me armaram, pois tu és 
a minha fortaleza. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito; 
tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os 
que adoram ídolos vãos; eu, porém, confio no Senhor. Eu 
me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens 
visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha 
alma e não me entregaste nas mãos do inimigo; firmaste 
os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, 
Senhor, porque me sinto atribulado; de tristeza os meus 
olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-
se a minha vida na tristeza, e os meus anos, em gemidos; 
debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, 
e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para 
todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos 
e horror para os meus conhecidos; os que me veem na rua 
fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como 
morto; sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a mur-
muração de muitos, terror por todos os lados; conspirando 
contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio 
em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos, 
estão os meus dias; livra-me das mãos dos meus inimigos 
e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto 
sobre o teu servo; salva-me por tua misericórdia. Não seja 
eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei; envergonhados 
sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os 
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lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, 
com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, 
que reservaste aos que te temem, da qual usas, perante 
os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam! 
No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas 
dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de 
línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua 
misericórdia para comigo, numa cidade sitiada! Eu disse na 
minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstan-
te, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu so-
corro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor 
preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. 
Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que 
esperais no Senhor.

ALGO PARA LEMBRAR
Tenha boa coragem, e o Senhor fortalecerá o seu coração.

SALMOS 32. SÃO ABENÇOADOS AQUELES   
 QUE TÊM SUAS TRANSGRESSÕES  
 PERDOADAS

Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo 
pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Se-
nhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. 
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus 
ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque 
a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se 
tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e 
a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao 
Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniqui-
dade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te 
fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, 
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quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu 
és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me 
cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te en-
sinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, 
te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem 
entendimento, os quais com freios e cabrestos são domina-
dos; de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá 
de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericór-
dia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó 
justos; exultai, vós todos que sois retos de coração.

SALMOS 33. UMA CANÇÃO DO POVO ABENÇOADO
Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo. 

Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no 
saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com 
arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e 
todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito; a 
terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua 
palavra se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército 
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deles. Ele ajunta em montão as águas do mar; e em reser-
vatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda 
a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele 
falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo passou a existir. O 
Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos 
dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre; os 
desígnios do seu coração, por todas as gerações. Feliz a 
nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu 
para sua herança. O Senhor olha dos céus; vê todos os 
filhos dos homens; do lugar de sua morada, observa todos 
os moradores da terra, ele, que forma o coração de todos 
eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se 
salve com o poder dos seus exércitos; nem por sua mui-
ta força se livra o valente. O cavalo não garante vitória; a 
despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que 
os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os 
que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da 
morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa 
alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, 
o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo 
nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de 
ti esperamos.

SALMOS 34. O TESTEMUNHO DO HOMEM SALVO
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará 

sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha 
alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei 
o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome. 
Busquei o Senhor, e ele me acolheu; livrou-me de todos os 
meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso 
rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Se nhor 
o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do 
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Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventura-

do o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os 
seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõe-
zinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que 
buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e 
escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o 
homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? 
Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. 
Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e 
empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam 
sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu 
clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam 
o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os 
justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas 
tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração 
quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as 
aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva- 
lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. 
O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão 
condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e 
dos que nele confiam nenhum será condenado.

SALMOS 37. A PESSOA QUE TEM FÉ TRIUNFA
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas 

inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em 
breve definharão como a relva e murcharão como a erva 
verde. Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e 
alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satis-
fará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a 
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tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-
dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por 
causa do homem que prospera em seu caminho, por causa 
do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, 
abandona o furor; não te impacientes; certamente, isso 
acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, 
mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um 
pouco de tempo, e já não existirá o ímpio; procurarás o seu 
lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se 
deleitarão na abundância de paz.

Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. 
Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu 
dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para 
abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham 
o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o 
próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais 
vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. 
Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, 
o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos 
íntegros; a herança deles permanecerá para sempre. Não 
serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome 
se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos 
do Senhor serão como o viço das pastagens; serão aniqui-
lados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado 
e não paga; o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles 
a quem o Senhor abençoa possuirão a terra; e serão 
exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma 
os passos do homem bom e no seu caminho se compraz; se 
cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela 
mão. Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o 
justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o 
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pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendên-
cia será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será 
perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não 
desampara os seus santos; serão preservados para sempre, 
mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos 
herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do 
justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. 
No coração, tem ele a lei do seu Deus; os seus passos não 
vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a 
vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o 
condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue 
o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra; 
presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi 
um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. 
Passei, e eis que desaparecera; procurei-o, e já não foi en-
contrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto; 
porquanto o homem de paz terá posteridade.

Quanto aos transgressores, serão, à uma, destruídos; a 
descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Se-
nhor a salvação dos justos; ele é a sua fortaleza no dia da 
tribulação. O Senhor os ajuda e os livra; livra-os dos ímpios 
e os salva, porque nele buscam refúgio.

PENSAMENTO PARA HOJE
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.  

 —1 João 5:4b

SALMOS 40. DEUS RESGATA E DEFENDE OS      
 SEUS FILHOS

Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para 
mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de 
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um poço de perdição, de um tremedal de lama; colocou-me 
os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs 
nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso 
Deus; muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no 
Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a 
sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os 
afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as 
maravilhas que tens operado e também os teus desígnios 
para conosco; ninguém há que se possa igualar contigo. Eu 
quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se 
pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste; abriste os 
meus ouvidos; holocaustos e ofertas pelo pecado não re-
queres. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está 
escrito a meu respeito; agrada-me fazer a tua vontade, ó 
Deus meu; dentro do meu coração, está a tua lei. Procla mei 
as boas-novas de justiça na grande congregação; jamais 

cerrei os lábios, tu o sa-
bes, Senhor. Não ocultei 
no coração a tua justiça; 
proclamei a tua fidelidade 
e a tua salvação; não es-
condi da grande congre-
gação a tua graça e a tua 
verdade. Não retenhas de 
mim, Senhor, as tuas mi-
sericórdias; guardem-me 
sempre a tua graça e a 
tua verdade. Não têm 
conta os males que me 
cercam; as minhas ini-
quidades me alcançaram, 
tantas, que me impedem a 
vista; são mais numerosas 
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que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. 
Praza-te, Senhor, em livrar-me; dá-te pressa, ó Senhor, 
em socorrer-me. Sejam à uma envergonhados e cobertos 
de vexame os que me demandam a vida; tornem atrás e 
cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. 
Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que 
dizem: Bem feito! Bem feito! Folguem e em ti se rejubilem 
todos os que te buscam; os que amam a tua salvação digam 
sempre: O Senhor seja magnificado!

Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de 
mim; tu és o meu amparo e o meu libertador; não te de-
tenhas, ó Deus meu!

SALMOS 41. UMA BÊNÇÃO ESPECIAL ESTÁ   
 SOBRE QUEM AJUDA OS POBRES  
 E NECESSITADOS

Bem-aventurado o que acode ao necessitado; o Senhor 
o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a 
vida e o faz feliz na terra; não o entrega à discrição dos seus 
inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade; na 
doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de 
mim, Senhor; sara a minha alma, porque pequei contra ti. 
Os meus inimigos falam mal de mim: Quando morrerá e lhe 
perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas 
vãs, amontoando no coração malícias; em saindo, é disso 
que fala. De mim rosnam à uma todos os que me odeiam; 
engendram males contra mim, dizendo: Peste maligna deu 
nele, e: Caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu 
amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu 
pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, 
compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague 
segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de 
mim: em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a 
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mim, tu me susténs na minha integridade e me pões à tua 
presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de 
Israel, da eternidade para a eternidade! Amém e amém!

SALMOS 46. DEUS É O REFÚGIO DO SEU POVO
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente 

nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra 
se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares; 
ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua 
fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes 
alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do 
Altíssimo. Deus está no meio dela; jamais será abalada; 
Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos 
se abalam; ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O 
Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o 
nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que 
assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até 
aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança; 
queima os carros no fogo.

Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre 
as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos 
está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.

SALMOS 50. DEUS JULGA O MUNDO INTEIRO
Fala o Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde 

o Levante até ao Poente. Desde Sião, excelência de formo-
sura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda 
silêncio; perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor 
esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a 
terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os 
que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus 
anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. 
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Escuta, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu testemunharei 
contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos 
teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente 
perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem 
bodes, dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais 
do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. 
Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os 
animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to 
diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, 
como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos?

Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre 
os teus votos para com o Altíssimo; invoca-me no dia da 
angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio 
diz Deus: De que te serve repetires os meus preceitos e 
teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a 
disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, 
tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas. Soltas a 
boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te 
para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. 
Tens feito estas coisas, e eu me calei; pensavas que eu era 
teu igual; mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Con-
siderai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para 
que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que 
me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorifi-
cará; e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a 
salvação de Deus.

PENSAMENTO PARA HOJE
Deus vê tudo o que fazemos; ouve tudo o que dizemos; 

e conhece cada pensamento do nosso coração.  Deus é o 
único qualificado para ser o nosso juiz porque Ele é o único 
que sabe tudo sobre nós.
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SALMOS 51. ORAÇÃO PELO PERDÃO DOS  
 PECADOS E POR UM CORAÇÃO LIMPO

(Salmos 51:1-17)
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benigni-

dade; e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga 
as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha 
iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as 
minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante 
de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau 
perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo 
no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e 
em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes 
na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a 
sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, 
e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, 
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto 
dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria 
em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim 
um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, 
nem me retires o teu Santo 
Espírito. Restitui-me a alegria da 
tua salvação e sustenta-me com 
um espírito voluntário. Então, 
ensinarei aos transgressores os 
teus caminhos, e os pecadores 
se converterão a ti. Livra-me 
dos crimes de sangue, ó Deus, 
Deus da minha salvação, e 
a minha língua exaltará a tua 
justiça. Abre, Senhor, os meus 
lábios, e a minha boca manifes-
tará os teus louvores. Pois não 
te comprazes em sacrifícios; 
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do contrário, eu tos daria; e não te agradas de holocaustos. 
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; 
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.

SALMOS 56. UMA ORAÇÃO A DEUS POR      
 PROTEÇÃO

Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procu-
ra ferir-me; e me oprime pelejando todo o dia. Os que me 
espreitam continuamente querem ferir-me; e são muitos os 
que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei 
de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus 
ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer 
um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras; os seus 
pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, 
escondem-se, espionam os meus passos, como aguardan-
do a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição 
segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua 
ira! Contaste os meus passos quando sofri perseguições; 
recolheste as minhas lágrimas no teu odre; não estão elas 
ins critas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão 
em retirada os meus inimigos; bem sei isto: que Deus é por 
mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja pa-
lavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada 
temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu 
os manterei, ó Deus; render-te-ei ações de graças. Pois da 
morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, 
para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida.

SALMOS 63. FELICIDADE POR SER    
 ACOMPANHADO POR DEUS

(Salmos 63:1-8)
Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansiosa-

mente; a minha alma tem sede de ti; meu corpo te almeja, 
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como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contem-
plo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque 
a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te lou-
vam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver; em 
teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura 
farta-se a minha alma; e, com júbilo nos lábios, a minha 
boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em 
ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido 
auxílio; à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha 
alma apega-se a ti; a tua destra me ampara.

SALMOS 67. UMA CANÇÃO DE ALEGRIA   
 E LOUVOR

Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça 
resplandecer sobre nós o rosto; para que se conheça na 
terra o teu caminho e, em todas as nações, a tua salvação. 
Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos. 
Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com 
equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, 
ó Deus; louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, 
e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e 
todos os confins da terra o temerão.

SALMOS 70. UMA ORAÇÃO PARA OBTER AJUDA
Praza-te, ó Deus, em livrar-me; dá-te pressa, ó Se-

nhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos 
de vexame os que me demandam a vida; tornem atrás e 
cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. 
Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: Bem 
feito! Bem feito! Folguem e em ti se rejubilem todos os que 
te buscam; e os que amam a tua salvação digam sempre: 
Deus seja magnificado! Eu sou pobre e necessitado; ó 
Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o 
meu libertador. Senhor, não te detenhas!
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SALMOS 91. A ALMA QUE HABITA EM DEUS ESTÁ  
 SEGURA DE TODO O MAL

O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à 
sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu 
baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do 
laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com 
as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a sua ver-
dade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, 
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga 
nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 
Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás 
atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás 
o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu 
refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te 
sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos 
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seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem 
em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas 
mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e 
a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque 
a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, 
porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe 
responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e 
o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a 
minha salvação.

SALMOS 96. TODAS AS NAÇÕES DEVEM ADORAR  
 A DEUS

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, 
todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; 
proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as 
nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravi-
lhas. Porque grande é o Senhor e mui digno de ser lou-
vado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os 
deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, 
fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e 
formosura, no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias 
dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao 
Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e 
entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua 
santidade; tremei diante dele, todas as terras. Dizei entre 
as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que 
não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os 
céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude. Fol-
gue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as 
árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, 
vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos, 
consoante a sua fidelidade.
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SALMOS 100. UMA CANÇÃO DE LOUVOR PELO  
 POVO DE DEUS

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao 
Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cân-
tico. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e 
dele somos; somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. 
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus 
átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe 
o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura 
para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade.

SALMOS 103. LOUVOR PELAS MISERICÓRDIAS  
 DO SENHOR

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 
mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, 
ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus 
benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades; 
quem sara todas as tuas enfermidades; quem da cova 
redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia; quem 



38

farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade 
se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a 
todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés 
e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é miseri-
cordioso e compassivo; longânimo e assaz benigno. Não 
repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a 
sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos 
retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu 
se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia 
para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Oci-
dente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como 
um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se 
compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa 
estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus 
dias são como a relva; como a flor do campo, assim ele 
floresce; pois, soprando nela o vento, desaparece; e não 
conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia 
do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o te-
mem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os 
que guardam a sua aliança e para com os que se lembram 
dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, estabeleceu o 
Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ben-
dizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, 
que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. 
Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros 
seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, 
todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

SALMOS 107. O POVO DE DEUS DEVE LOUVÁ-LO 
POR TUDO O QUE ELE TEM FEITO POR NÓS

Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua 
misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do  
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Se nhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e con-
gregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do 
Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos 
caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos 
e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angús-
tia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribu-
lações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem 
à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor 
por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos 
dos homens! Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de 
bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e 
nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por 
se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem des-
prezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu 
com trabalhos o coração—caíram, e não houve quem os so-
corresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e 
ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das 
sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam 
graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas 
para com os filhos dos homens! Pois arrombou as portas 
de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por 
causa do seu caminho de transgressão e por causa das 
suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda 
sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, 
na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das 
suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e 
os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor 
por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos 
dos homens!

Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem 
com júbilo as suas obras! Os que, tomando navios, descem 
aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, 
esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas 
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nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o 
vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram 
até aos céus, desceram até aos abismos; no meio destas 
angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram, e cambalearam 
como ébrios, e perderam todo tino. Então, na sua angústia, 
clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. 
Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se 
alegraram com a bonança; e, assim, os levou ao desejado 
porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por 
suas maravilhas para com os filhos dos homens! Exaltem-no 
também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho 
dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais, 
em terra seca; terra frutífera, em deserto salgado, por causa 
da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em 
lençóis de água e a terra seca, em mananciais. Estabele-
ceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em 
que habitassem. Semearam campos, e plantaram vinhas, 
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e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que 
se multiplicaram muito; e o gado deles não diminuiu. Mas 
tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, 
pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo 
sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há 
caminho. Mas levanta da opressão o necessitado, para um 
alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos 
veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha 
a boca. Quem é sábio atente para essas coisas e considere 
as misericórdias do Senhor.

Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. 
 —Salmos 54:6b

SALMOS 112. PAZ E SEGURANÇA DA PESSOA  
 QUE TEME A DEUS

Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor 
e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência 
será poderosa na terra; será abençoada a geração dos jus-
tos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça 
permanece para sempre. Ao justo, nasce luz nas trevas; 
ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que 
se compadece e empresta; ele defenderá a sua causa 
em juízo; não será jamais abalado; será tido em memória 
eterna. Não se atemoriza de más notícias; o seu coração é 
firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, 
não teme, até ver cumprido, nos seus adversários, o seu 
desejo. Distribui, dá aos pobres; a sua justiça permanece 
para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perver-
so vê isso e se enraivece; range os dentes e se consome; o 
desejo dos perversos perecerá.
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A SEGURANÇA VEM DO SENHOR
O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória 

vem do Senhor.  —Provérbios 21:31
Torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe 

e está seguro. —Provérbios 18:10
Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no 

Senhor está seguro. —Provérbios 29:25

SALMOS 115. O VERDADEIRO DEUS MORA NOS  
 CÉUS, MAS ÍDOLOS NÃO TEM   
 PODER ALGUM, E NÃO PODEM  
 NOS AJUDAR

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá 
glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por 
que diriam as nações: Onde está o Deus deles? No céu está 
o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são 
os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não 
falam; têm olhos e não veem; têm ouvidos e não ouvem; 
têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam; seus pés 
não andam; som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se 
semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles 
confiam. Israel confia no Senhor; ele é o seu amparo e o 
seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor; ele é o seu 
amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem 
o Senhor; ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se 
tem lembrado o Senhor; ele nos abençoará; abençoará a 
casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os 
que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O 
Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e 
sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os 
céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a  
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terra, deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não 
louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. 
Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para 
sempre. Aleluia!

ALGO PARA LEMBRAR
Todo aquele que confia no Senhor, ambos pequenos e 

grandes, serão abençoados pelo Senhor.
“Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para 

ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há 
em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas 
debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; 
porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que 
visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta 
geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 
mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus 
mandamentos.”  —Êxodo 20:3-6

SALMOS 116. GRATIDÃO A DEUS PELO   
 LIVRAMENTO DO PERIGO

Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as 
minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, 
invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cerca-
ram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em 
tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor: ó 
Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor; o 
nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples; 
achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta, minha alma, ao 
teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. 
Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus 
olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Se-
nhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estive 
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sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo 
homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os 
seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação 
e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao 
Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos 
olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, de-
veras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste 
as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de 
graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus 
votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átri-
os da Casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia!

ALGO PARA LEMBRAR
Nem sempre escapamos da morte, porque há o momento 

pré-determinado para cada pessoa morrer. Hebreus 9:27 
diz: “…aos homens está ordenado morrerem uma só vez, 
vindo, depois disto, o juízo.” O que é mais importante na 
vida é estarmos prontos para o encontro com o Senhor, 
quando chegar a nossa hora de morrer. Devemos manter a 
integridade dos nossos corações diante de Deus, e viver de 
maneira cuidadosa, santa, e estarmos sempre em oração. 
Só assim podemos estar preparados para a sua vinda. 
O Senhor diz, nos Salmos indicados acima, que a morte 
de seus santos é preciosa à sua vista. A palavra de Deus 
também nos diz em Ezequiel 33:11 que Ele não tem nenhum 
prazer com a morte do ímpio. Por que? A Bíblia diz em  
2 Pedro 3:9 que “…não querendo que nenhum pereça, 
senão que todos cheguem ao arrependimento.”

“…Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não 
tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso 
se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, con-
vertei-vos dos vossos maus caminhos; pois por que haveis 
de morrer…?”  —Ezequiel 33:11
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SALMOS 117. TODAS AS NAÇÕES DEVEM   
 LOUVAR A DEUS

Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos 
os povos. Porque mui grande é a sua misericórdia para 
conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. 
Aleluia!

SALMOS 119. EXCELÊNCIA DA PALAVRA DE DEUS
[Parte 1: versículos 1-8]

Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que 
andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guar-
dam as suas prescrições e o buscam de todo o coração; não 
praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.

Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpra-
mos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que 
eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me 
envergonhar, quando considerar em todos os teus manda-
mentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, 
quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os 
teus decretos; não me desampares jamais.

[Parte 2: versículos 9-16]
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu 

caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo 
o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus man-
damentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não 
pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus 
preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da 
tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus teste-
munhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus 
preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos 
teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.
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[Parte 3: versículos 17-24]
Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e ob-

serve a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu 
contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra; 
não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida 
está a minha alma por desejar, incessantemente, os teus 
juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam 
dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o 
desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assen-
taram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo 
considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemu-
nhos são o meu prazer, são os meus conselheiros.

[Parte 4: versículos 25-32]
A minha alma está apegada ao pó; vivifica-me segundo a 

tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste; 
ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho 
dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha 
alma, de tristeza, verte lágrimas; fortalece-me segundo 
a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e 
favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade 
e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me 
apego; não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. 
Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me 
alegrares o coração.

[Parte 5: versículos 33-40]
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os 

seguirei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua 
lei; de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos 
teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o 
coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os 
meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me 
no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita 
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aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, 
porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado 
pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.

[Parte 6: versículos 41-48]
Venham também sobre mim as tuas misericórdias,  

Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E 
saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua 
palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da ver-
dade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observa-
rei de contínuo a tua lei, para todo o sempre. E andarei com 
largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também 
falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não 
me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os 
quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levan-
tarei as mãos e meditarei nos teus decretos.

[Parte 7: versículos 49-56]
Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual 

me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia 
é isto: que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam 
continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei. 
Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó 
Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos 
pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são 
motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. 
Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e obser-
vo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os 
teus preceitos.

[Parte 8: versículos 57-64]
O Senhor é a minha porção; eu disse que guardaria 

as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça; 
compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os 
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meus caminhos e volto os meus passos para os teus teste-
munhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus 
mandamentos. Laços de perversos me enleiam; contudo, 
não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te 
dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro 
sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus 
preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade;  
ensina-me os teus decretos.

[Parte 9: versículos 65-72]
Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua 

palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio 
nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava 
errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes 
o bem; ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm 
forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de 
todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração 
insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo 
na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que 
aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que 
procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.

[Parte 10: versículos 73-80]
As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me 

para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se 
os que te temem quando me viram, porque na tua palavra 
tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são 
justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua 
bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu 
servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que 
eu viva; pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados 
sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente; 
eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim 
os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. 
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Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para 
que eu não seja envergonhado.

[Parte 11: versículos 81-88]
Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação; porém 

espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto 
esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me 
haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fuma-
ça; contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos 
vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça 
contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os 
soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verda-
deiros todos os teus mandamentos; eles me perseguem in-
justamente; ajuda-me. Quase deram cabo de mim, na terra; 
mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me, segundo 
a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de 
tua boca.

[Parte 12: versículos 89-96]
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no 

céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração; 
fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os teus juízos, 
assim tudo se mantém até hoje; porque ao teu dispor estão 
todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, 
há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca 
me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me 
tens dado vida. Sou teu; salva-me, pois eu busco os teus 
preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me; mas 
eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda 
perfeição tem seu limite; mas o teu mandamento é ilimitado.

[Parte 13: versículos 97-104]
Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia! 

Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus 
inimigos; porque, aqueles, eu os tenho sempre comigo. 
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Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque 
medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os 
idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau 
caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me 
aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são 
as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha 
boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento; 
por isso, detesto todo caminho de falsidade.

[Parte 14: versículos 105-112]
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os 

meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar 
os teus retos juízos. Estou aflitíssimo; vivifica-me, Senhor, 
segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea ofe-
renda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de 
contínuo em perigo de vida; todavia, não me esqueço da tua 
lei. Armam ciladas contra mim os ímpios; contudo, não me 
desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos, recebi-os 
por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do 
coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para 
sempre, até ao fim.



51

[Parte 15: versículos 113-120]
Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu 

refúgio e o meu escudo; na tua palavra, eu espero. Apar-
tai-vos de mim, malfeitores; quero guardar os mandamen-
tos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, 
para que eu viva; não permitas que a minha esperança me 
envergonhe. Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei 
para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos 
teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas, 
como escória, todos os ímpios da terra; por isso, amo os 
teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e 
temo os teus juízos.

[Parte 16: versículos 121-128]
Tenho praticado juízo e justiça; não me entregues aos 

meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem; não 
permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me 
os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua 
justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e  
ensina-me os teus decretos. Sou teu servo; dá-me enten-
dimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é 
tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo 
violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, 
mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por, em tudo, 
retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de 
falsidade.

[Parte 17: versículos 129-136]
Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha 

alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e 
dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque 
anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem pie-
dade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o  
teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não 
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me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do 
homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o 
rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Tor-
rentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens 
não guardam a tua lei.

[Parte 18: versículos 137-144]
Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos. Os teus teste-

munhos, tu os impuseste com retidão e com suma fideli-
dade. O meu zelo me consome, porque os meus adversári-
os se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra; 
por isso, o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado; 
contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça 
é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim 
vieram tribulação e angústia; todavia, os teus mandamentos 
são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos; 
dá-me a inteligência deles, e viverei.

[Parte 19: versículos 145-152]
De todo o coração eu te invoco; ouve-me, Senhor; 

observo os teus decretos. Clamo a ti; salva-me, e guarda-
rei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia 
e clamo; na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos 
antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas 
tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua 
bondade; vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se 
de mim os que andam após a maldade; eles se afastam da 
tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamen-
tos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei 
que as estabeleceste para sempre.

[Parte 20: versículos 153-160]
Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me 

esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me; 



53

vivifica-me, segundo a tua promessa. A salvação está longe 
dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, 
Senhor, são as tuas misericórdias; vivifica-me, segundo os 
teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus 
adversários; não me desvio, porém, dos teus testemunhos. 
Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua 
palavra. Considera em como amo os teus preceitos; vivi fica-
me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras 
são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus 
justos juízos dura para sempre.

[Parte 21: versículos 161-168]
Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o 

meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas 
promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e 
detesto a mentira; porém amo a tua lei. Sete vezes no dia, 
eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm 
os que amam a tua lei; para eles não há tropeço. Espero, 
Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A 
minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo 
ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus 
testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus 
caminhos.

[Parte 22: versículos 169-176]
Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendi-

mento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição 
à tua presença; livra-me segundo a tua palavra. Profiram 
louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. 
A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus manda-
mentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois es-
colhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação; 
a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para lou-
var-te; ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha 
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desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos 
teus mandamentos.

SALMOS 121. UM HINO DE UM VIAJANTE SOBRE  
 A CONFIANÇA EM DEUS

Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socor-
ro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 
Ele não permitirá que os teus pés vacilem; não dormitará 
aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme 
o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor 
é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, 
nem de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal; 
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a 
tua entrada, desde agora e para sempre.

SALMOS 127. CANÇÃO DE UMA FAMÍLIA SOBRE  
 CONFIANÇA E TRABALHO ÁRDUO

Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão 
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vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, 
repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; 
aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do 
Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão. Como 
flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. 
Feliz o homem que enche deles a sua aljava; não será en-
vergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta.

SALMOS 128. BÊNÇÃO SOBRE AS PESSOAS  
 QUE TEMEM A DEUS

Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos 
seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz 
serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, 
será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos da 
oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o 
homem que teme ao Senhor! O Senhor te abençoe desde 
Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante 
os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre 
Israel!

SALMOS 139. UMA CANÇÃO DE JÚBILO PELOS  
 CUIDADOS DE DEUS

Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me 
assento e quando me levanto; de longe penetras os meus 
pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e 
conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não 
chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me 
cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal 
conhecimento é maravilhoso demais para mim: é sobremo-
do elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei 
do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo 
aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo 
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abismo, lá estás também; se tomo as asas da alvorada e me 
detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar 
a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas, 
com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará 
noite, até as próprias trevas não te serão escuras: as trevas 
e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, 
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto 
que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; 
as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito 
bem; os meus ossos não te foram encobertos, quando no 
oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da 
terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, 
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um 
deles escrito e determinado, quando nem um deles havia 
ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pen-
samentos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, 
excedem os grãos de areia; contaria, contaria, sem jamais 
chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso; 
apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se 
rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam 
malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E 
não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com 
ódio consumado; para mim são inimigos de fato. Sonda-me, 
ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os 
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau 
e guia-me pelo caminho eterno.

SALMOS 141. ORAÇÃO POR PROTEÇÃO   
 CONTRA PALAVRAS E OBRAS   
 MALICIOSAS

Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir; incli-
na os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua 
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presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer 
de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, 
Senhor, à minha boca; vigia a porta dos meus lábios. Não 
permitas que meu coração se incline para o mal, para a 
prática da perversidade na companhia de homens que são 
malfeitores; e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o jus-
to, será isso mercê; repreenda-me, será como óleo sobre a 
minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar 
enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes 
serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas 
palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados 
os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca 
a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos: 
em ti confio; não desampares a minha alma. Guarda-me dos 
laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam 
iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, en-
quanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume.

SALMOS 142. MESMO SENDO NÓS FALHOS, DEUS 
NOS REFUGIA NOS MOMENTOS DIFÍCEIS

Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz 
suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à 
sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro 
de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. 
No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à 
minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, ne-
nhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse.  
A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu qui-
nhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me 
vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque 
são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, 
para que eu dê graças ao teu nome; os justos me rodearão, 
quando me fizeres esse bem.
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SALMOS 145. UMA CANÇÃO DE LOUVOR PELA  
 GRANDEZA E BONDADE DE DEUS

Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para 
todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu 
nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e mui digno 
de ser louvado; a sua grandeza é insondável. Uma geração 
louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus 
poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua 
majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos 
teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão 
a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a 
tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em 
irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, 
e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas 
obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor; e 
os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e 
confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens 
se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da 
majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, 
e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor 
é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas 
obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos 
os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu 
tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de 
benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos 
os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto 
está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os 
que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o 
temem; atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda 
a todos os que o amam; porém os ímpios serão extermina-
dos. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne 
louve o seu santo nome, para todo o sempre.
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SALMOS 147. UMA CANÇÃO SOBRE O PODER  
 E A BENEVOLÊNCIA DE DEUS

Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar 
louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor. 
O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de 
Israel; sara os de coração quebrantado e lhes pensa as 
feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas 
pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e mui poderoso; o 
seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os 
humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor 
com ações de graças; entoai louvores, ao som da harpa, ao 
nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva 
para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento 
aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não 
faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos múscu-
los do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e 
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dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, 
ao Senhor; louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as 
trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos, dentro 
de ti; estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com 
o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua 
palavra corre velozmente; dá a neve como lã e espalha a 
geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas; quem 
resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete; faz 
soprar o vento, e as águas correm. Mostra a sua palavra 
a Jacó, as suas leis e os seus preceitos, a Israel. Não fez 
assim a nenhuma outra nação; todas ignoram os seus pre-
ceitos. Aleluia!

SALMOS 148. TODA A NATUREZA E TODAS AS  
 PESSOAS DEVEM LOUVAR A DEUS

Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas 
alturas. Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todas as 
suas legiões celestes. Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as 
estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus e as águas que 
estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, 
pois mandou ele, e foram criados. E os estabeleceu para 
todo o sempre; fixou-lhes uma ordem que não passará. 
Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos 
todos; fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos 
que lhe executam a palavra; montes e todos os outeiros, 
árvores frutíferas e todos os cedros; feras e gados, répteis e 
voláteis; reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os 
juízes da terra; rapazes e donzelas, velhos e crianças. Lou-
vem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso; a 
sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder 
do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de 
Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia!
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SALMOS 150. TUDO QUE TEM FÔLEGO DEVE  
 LOUVAR AO SENHOR

Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firma-
mento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos 
feitos; louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o 
ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa. 
Louvai-o com adufes e danças; louvai-o com instrumentos 
de cordas e com flautas. Louvai-o com címbalos sonoros; 
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo ser que respira 
louve ao Senhor. Aleluia!
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COMO DEUS NOS SALVA
• AS PESSOAS PRECISAM DE UM SALVADOR

Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 
 —Romanos 3:23

Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado 
no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porque todos pecaram. 
  —Romanos 5:12

Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar 
no reino de Deus. —João 3:5b

• DEUS NOS DEU O SALVADOR
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu 

a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por 
um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a 
morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco 
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo 
seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, 
quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante 
a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida; e não apenas isto, mas tam-
bém nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, 
por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 
 —Romanos 5:6-11

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o 
seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele.  —João 3:16-17

• DEUS DIZ QUE DEVEMOS NOS ARREPENDER  
 OU PERECER

Não eram, eu vo-lo afirmo; se, porém, não vos arrepen-
derdes, todos igualmente perecereis. —Lucas 13:3
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Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; 
agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda 
parte, se arrependam. —Atos 17:30

Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento 
para a salvação, que a ninguém traz pesar; mas a tristeza 
do mundo produz morte. —2 Coríntios 7:10

• DEVEMOS CRER EM CRISTO PARA   
 SERMOS SALVOS

Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julga-
do, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 
 —João 3:18

Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. 
 —Atos 16:31b

Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou 
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte 
para a vida. —João 5:24b

Disse…Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, ainda que morra, viverá; e todo o que vive e crê em 
mim não morrerá, eternamente. Crês isto? —João 11:25-26

Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 
todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, 
mas sobre ele permanece a ira de Deus. —João 3:36 

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu 
nome. —João 1:12

Estes, porém, foram registrados para que creiais que Je-
sus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais 
vida em seu nome. —João 20:31
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CRISTO BATE À PORTA DO SEU CORAÇÃO
Jesus disse: Eis que estou à porta e bato; se alguém  

ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em  
sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. 

Apocalipse 3:20
Cristo em vós, 

a esperança da 
glória.  

Colossenses 1:27b
Mas, a todos 

quantos o rece-
beram, deu-lhes 

o poder de serem 
feitos filhos de 
Deus, a saber, 

aos que creem no 
seu nome. 
João 1:12

Buscar-me-eis 
e me achareis 

quando me bus-
cardes de todo o 
vosso coração. 
Jeremias 29:13

COM CRISTO NOS NOSSOS CORAÇÕES, ESTAREMOS 
SEGUROS QUANDO A MORTE CHEGAR.

Se você já pediu a Jesus para te perdoar todos os seus pecados, e crê no  
Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, escreva o seu nome na linha abaixo:
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COMO ORAR
(continuação de dentro da capa da frente)

3. Encontre um lugar para orar onde você pode estar
a sós com Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu 
quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
(Mateus 6:6).

4. Certifique-se que o seu coração está em boa comunhão 
com Deus. Se você precisar purificar seu coração, leia  
Salmos 51 nas páginas 32 e 33 deste folheto. Deus vai te  
ajudar a confessar os seus pecados a Ele. Ele prometeu 
perdoar os nossos pecados e purificar-nos se confessarmos 
a Ele. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos peca-
dos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.

5. Ore com FÉ, ACREDITANDO EM CRISTO. …Se
tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este 
monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada  
vos será impossível (Mateus 17:20). Se permanecerdes 
em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes, e vos será feito (João 15:7).

6. Obediência à vontade de Deus também traz respos-
tas para as nossas orações. E aquilo que pedimos dele 
recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e 
fazemos diante dele o que lhe é agradável (1 João 3:22). 
Leia Mateus 5:44, Mateus 6:9-15 e Marcos 11:22-26 para 
aprender mais sobre oração.

PREFÁCIO
Meditações nos Salmos foi escrita para QUALQUER 

PESSOA usar nos devocionais diários. Medite sobre os  
Salmos. Memorize-os. Estude-os até que eles lhe venham 
à mente para te ajudar em tempo de NECESSIDADE. É 
bom estar sozinho com Deus e falar com Ele em oração. 
Também é bom ficar em silêncio na presença de Deus e 
deixar Ele falar contigo.

Muitos dos Salmos expressam não somente louvor a Deus, 
mas também orações. Quando estiver lendo, use um lápis ou 
uma caneta e sublinhe as palavras que te ajudam a orar. Em 
seguida, USE ESSAS PALAVRAS EM ORAÇÃO DO SEU 
PRÓPRIO CORAÇÃO. Quando orar sinceramente a Deus, 
Ele VAI TE OUVIR.

COMO ORAR
1. Ore a Deus de manhã, ao meio-dia, à noite, ou em

QUALQUER MOMENTO. De manhã, Senhor, ouves a 
minha voz; de manhã te apresento a minha oração e  
fico esperando (Salmos 5:3). À tarde, pela manhã e ao 
meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei; e ele 
ouvirá a minha voz (Salmos 55:17).

2. Nós devemos esperar pelo Senhor e ouvi-lo falando
aos nossos corações. Isso nos dará força para sermos 
vitoriosos. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e 
fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo Senhor 
(Salmos 27:14). ...Os que esperam no Senhor renovam 
as suas forças… (Isaías 40:31).

(continuação dentro da capa de trás)
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