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Medite na Palavra

de Deus
"Deus é o nosso refúgio 

e fortaleza, socorro bem presente 

na angústia." (Salmos 46:1)

     Às vezes nos sentimos como o salmista: "Sou pobre e necessitado e, no íntimo, o meu 
coração está abatido." (Salmos 109:22). Você já passou por momentos em que pessoas duvidam 
de sua fé? Que Deus é esse que você acredita, se passas por esse problema tão grande? 
     Onde está seu Deus no meio dessa dor? Por que você está desempregado se Deus abre 
portas? Por que isto acontece com você? 
     
     Mais uma vez, como o salmista: "Sou motivo de zombaria para os meus acusadores; logo que 
me vêem, meneiam a cabeça." (Salmos 109:25). Outras vezes pode surgir a dúvida em nosso 
coração, como aconteceu com Gideão: "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?" 
(Juízes 6:13) 
     
     No Salmo 109 Davi descreve de onde vem o seu renovo, o seu encorajamento para seguir em 
frente. Deus não fica indiferente ao nosso sofrimento: "Ó Deus, a quem louvo, não fiques 
indiferente..." (Salmos 109:1). Ele intervém a nosso favor: "Mas tu, Soberano Senhor, intervém em 
meu favor...". O motivo de Sua intervenção é real: por causa do teu nome. Livra-me, pois é 
sublime o teu amor leal! (Salmos 109:21, 26) 
     
     O Senhor abençoa seus servos: "Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando 
atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará." (Salmos 109:28) A certeza de Davi: 
Mesmo diante do sofrimento que passava, Davi inicia o salmo louvando a Deus (v.1) e termina 
também com louvor: "Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor; no meio da assembléia eu o 
louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo." (Salmos 109:30, 31) 
     
     Davi conhecia seu Deus e se relacionava com Ele! Nós também somos filhos de Deus, 
chamados a conhecê-lo e sermos íntimos do Poderoso Deus! Esse conhecimento íntimo nos dará 
forças para passarmos pelo vale, enfrentarmos nossos opositores, suportarmos a dor e coragem 
para cumprirmos o propósito que Ele tem para nós! 
     
     Que posssamos declarar como Davi: "Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho que na terra 
dos viventes." (Salmos 142:5) 

                                                                                                                          No amor do Senhor, 
                                                                                                                        Roberto A. Waisman

Aprendendo com Davi - Salmos 109



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Ministério Infantil

O amor de Deus precisa ser ministrado 
aos corações de nossas crianças, mas... 

QUEM o fará? 





DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento Comunitário 
e Sede Administrativa de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org
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