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“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” 
(Salmos 119:11)



“Dedico esta obra à Igreja de Cristo Jesus, aos meus irmãos na fé espalhados pelos quatro cantos da 
Terra e a todos aqueles que têm fome e sede da Palavra de Deus.” - Jamil Jorge Filho



“Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor” (Salmos 119.1)

Todo o salmo 119 possui como centro a Palavra de Deus e seus benefícios àqueles que vivem conforme suas 
ordenanças. Neste primeiro versículo deste salmo o escritor nos leva a refletir acerca da origem ou da fonte da 
nossa bem-aventurança.

Não somos abençoados por Deus devido à nossa capacidade ou aos nossos dons e talentos nem tão pouco 
porque, por nossas forças ou “boas ações”.

Note que aqueles que trilham fielmente pelos Caminhos de Deus são bem-aventurados, não por serem 
bons, mas sim pelos benefícios espirituais e materiais contidos nos Caminhos de Deus.

A Lei do Senhor abençoa e livra todos aqueles que velam por segui-la fielmente. Através dela somos aben-
çoados pelo Senhor e protegidos das astúcias de Satanás.

Pense nisso e que, durante esse dia e durante todos os dias da sua e da minha vida, venhamos andar nos 
caminhos retos do Senhor, pois neles somos bem-aventurados.
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“Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não 
praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos.” (Salmos 119.2-3)

Felizes são aqueles que guardam os testemunhos divinos e buscam a face de Deus de todo o coração.

Ontem meditamos acerca daqueles que vivem e buscam a todo momento andar conforme a vontade de 
Deus. Eles serão bem-aventurados. E, hoje, continuaremos meditando na Palavra do Senhor.

Nestes versículos o salmista continua a mesma linha de pensamento: aqueles que guardam os preceitos de 
Deus serão bem-aventurados não apenas nessa vida, mas sim, e principalmente, na vida eterna.

No entanto no versículo três ele nos diz que serão bem aventurados não apenas por praticarem a bondade, 
pois os Caminhos do Senhor são caminhos de bondade, mas sim por não praticar a iniquidade.

Note que iniquidade pode ser entendida como uma postura de constate prática de pecado. Como seres hu-
manos todos nós pecamos, no entanto como filhos e servos de Deus não podemos continuar no pecado, pois 
quem está em Cristo não peca (1 Jo 3:6).

Que nesse dia venhamos, não apenas praticar a bondade de Jesus Cristo, mas também fugir da iniquidade, 
pois se assim o fizermos seremos bem-aventurados. Que Deus lhes abençoe.
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“Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos.” (Salmos 119.4)

Se dissermos que somos de Cristo devemos andar como Ele andou. Não existe meio termo no mundo es-
piritual: ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. A Bíblia é clara quando nos diz que só há dois caminhos e, 
por consequência, dois modelos de vida.

Não podemos estar dentro da Igreja, aqui me refiro à instituição, dizendo para todos que somos cristãos e, a 
contrário daquilo que a Palavra de Deus nos determina, não vivemos uma vida santa e pura perante o Senhor 
nosso Deus.

O salmista é bem claro “Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos.” Deus 
nos deu seus mandamentos de vida para que seguíssemos diligentemente, ou seja, para que cumpríssemos fiel-
mente aquilo que está determinado.

Não existe essa estória de “um pé na Igreja e outro no mundo”. Ou seguimos fielmente a Deus e pertencemos 
ao Seu Reino, ou fingimos de crente e pertencemos ao reino de Satanás!

Deus nos entregou os mandamentos para que cumpríssemos e por que não começar a partir de hoje? Que 
seu dia seja abençoado e cheio do poder de Deus.
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“Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus 
estatutos.” (Salmos 119.5)

Qual tem sido nosso desejo? Será que temos pensado assim como o salmista, ansioso para que seus cami-
nhos sejam dirigidos de acordo com a Palavra de Deus? Ou será que temos tirado o Senhor Jesus Cristo dos 
nossos planos?

Para que nossos caminhos sejam dirigidos de maneira a cumprir os estatutos divinos não precisamos nos 
isolar do mundo, viver afastado de tudo e de todos, pelo contrário, é através da nossa vida em sociedade que 
apresentamos que reina em nós. Deus ou o mundo. Nossas ações, pensamentos e condutas traçam o perfil de 
caminho que estamos seguindo e é através desse caminho que sabemos se Deus está sendo rejeitado ou não.

Pense por um momento: O que tem sido prioridade em sua vida, Deus ou o mundo e suas atividades? 
Como é a imagem que você tem passado, de verdadeiro cristão ou de simpatizante do Evangelho? Quais são 
suas metas e elas incluem a Vontade de Deus? O mundo é agradável para você ou seu maior desejo é ser reti-
rado dele por Cristo Jesus?

Se suas respostas penderam para si mesmo e para o mundo então é porque, com toda certeza, seus cami-
nhos não estão sendo guiados de maneira a observar a Palavra de Deus. Se suas repostas, no entanto, têm Deus 
como centro não deixe que o mundo ofusque sua fé.

Ainda há tempo para se reconciliar com Deus e servi-lO, basta se entregar totalmente a Ele e, por que não, 
o fazer agora mesmo? Que Deus esteja no centro do seu dia e que os mandamentos eternos sejam sua bússola. 
Deus vos abençoe.
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“Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.” (Salmos 119.6)

Seguindo a mesma linha de pensamento desta primeira parte do Salmo 119 o escritor nos diz, novamente, 
que aqueles que atentam, ou seja, que prestam atenção não serão confundidos.

A Palavra de Deus em sua essência é luz para nossos caminhos (Salmos 119:105), ela é a nossa bússola, nos-
so mapa que nos guia ao Caminho que é Jesus e nos orienta a viver em conformidade com a Vontade de Deus.

Os justos, conforme nos mostra o Salmo 1, não serão dispersos “como a moinha que o vento espalha”, não 
porque merecem ou porque, através de suas boas ações, alcançaram a graça de Deus, pelo contrário, primei-
ramente pelo Sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário temos acesso a Deus e, posteriormente, através de uma 
vida de santificação e dedicação à Palavra de Deus mantemos uma vida santa conforme Deus determina.

Não seremos confundidos enquanto permanecermos fiéis ao que nos foi determinado por meio da Bíblia 
“não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos”.

E, conforme meditamos ontem, devemos dia após dia procurar viver de maneira que a nossa vida se en-
quadre no padrão de adoração e culto (João 4:23-24). Nossa vida como um todo deve ser guiada conforme os 
mandamentos de Deus, pois se assim o fizermos podemos dizer que não seremos confundidos.

Coloquemos mais esse que se inicia na presença de Deus para que a tua Vontade Soberana nos guie de acor-
do com os teus mandamentos. Que Deus vos abençoe.
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“Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.” 
(Salmos 119.7)

Neste penúltimo versículo da primeira parte do Salmo 119 vemos um anseio, por parte do salmista, em 
adorar ao Senhor Deus.

Note que essa adoração se enquadra no aspecto verdadeiro de adoração conforme apresentado por Jesus em 
João 4:23-24, pois ele diz que louvará ao Senhor “com retidão de coração”, ou seja, com o coração puro, sincero 
e verdadeiro o que nos remete ao fato de que para que o coração esteja puro ele, assim como nós, deverá, pri-
meiramente, buscar cumprir a Palavra de Deus, pois é uma das exigências da verdadeira adoração, conforme 
abordamos há algum tempo: adoração em concordância com as Sagradas Escrituras.

O salmista louvará ao Senhor por ter aprendido os justos juízos de Deus e não para ser reconhecido, aplau-
dido, recompensado economicamente, pelo contrário, ele adorará a Deus por ter compreendido a Lei do Se-
nhor.

Ou seja, se ouvimos os Ensinamentos de Cristo e colocamos em pratica estamos adorando-O, pois estare-
mos sacrificando nossa carne a Deus e apresentando nossa vida como adoração racional ao Senhor Jesus:

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.”

(Romanos 12:1)

Que neste dia venhamos adorar ao Senhor por compreendermos as suas Palavras Eternas. Que Deus vos 
abençoe.
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“Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente.” (Salmos 119.8)

Deus como Criador amoroso não desempara sua criação, no entanto seu auxílio se limita à nossa posição 
perante as suas Leis.

Como Ele vai amparar alguém que dia após dia insiste em transgredir os preceitos bíblicos? Deus possui 
misericórdia, tanto que estamos vivos até hoje, no entanto a ação dEle se torna limitada, pois o Espirito Santo 
não pode operar, enquanto o homem não abrir seu coração, a obra de restauração e vivificação.

Observar os estatutos divinos é um requisito para o agir de Deus em nossa vida, tanto que o salmista afirma 
que observará os estatutos de Deus e clama para que Ele não o desampare.

Podemos clamar o amparo e o auxílio de Deus em meio às adversidades, podemos clamar as suas bênção, 
note que clamar pelas bênçãos de Deus não possui relação alguma em ordenar e exigir riquezas a Deus, há 
uma longa distância entre bênçãos divinas e falsa prosperidade. Podemos clamar o auxílio de Deus em meio às 
nossas lutas desde que estejamos de acordo com a Palavra.

Pois se as nossas adversidades são frutos de erros e pecados Deus não irá impedir que colhamos aquilo que 
plantamos, afinal se decidimos errar temos que ter em mente que as consequências virão e teremos que enfren-
ta-las, no entanto se nossas tribulações são fruto de perseguições, provações e lutas acarretadas pela nossa fé e 
pela maldade do mundo, com toda certeza Deus nos auxiliará a passar por elas.

Que durante esse dia venhamos observar os estatutos de Deus e andar em concordância com as Suas Pala-
vras, pois, mesmo em meio às adversidades, Ele nos auxiliará. Que Deus lhes abençoe.
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“Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.” 
(Salmos 119.9)

Em um dos artigos do Blog Euaggelion abordamos o texto de 1 João 2:14, onde o apóstolo diz que os jovens 
são fortes, possuem a Palavra e, por isso, já venceram o maligno.

Podemos traçar um paralelo com este versículo de Salmos, pois para vencermos as tentações malignas de-
vemos, primeiramente, andar em santidade e pureza e “como purificará [...] o seu caminho?”

Para que nosso caminho seja purificado, ou seja, para que nossos passos sejam dados em concordância com 
a Palavra e Vontade de Deus devemos, primeiramente colocá-lO acima de nossas próprias vontades.

Para isso devemos, obrigatoriamente, compreender o que Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras. 
A Bíblia é o nosso manual, o nosso mapa e bússola, é nela que encontraremos os modelos e padrões aceitos 
por Deus.

“Observando-o conforme a tua palavra.” Note que o salmista não observa a vontade de Deus conforme a tua 
Palavra, o “observando-o” se refere ao “caminho” da oração anterior. Devemos tomar nosso caminho e verifi-
car se ele se enquadra na Palavra de Deus, caso contrário, nunca conseguiremos purifica-los.

Que seu dia seja abençoado e guiado por Deus. Que o Senhor vos abençoe.
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“De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.” 
(Salmos 119.10)

Assim como no versículo oito deste mesmo Salmo, o salmista clama ao Senhor dizendo-lhe que ele fez a 
Tua Vontade.

É interessante notar que, primeiramente, o ato de buscar ao Senhor Deus de “todo o meu coração” já denota 
confiança e dependência depositada pelo salmista em Deus.

Devemos ter essa mesma confiança, devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos deixar 
tudo em prol da nossa santificação e do cumprimento da Palavra, pois não há como servir a Deus e ao mundo 
(Lc 16.13).

Como servos de Cristo devemos busca-lO de todo coração e Ele nos auxiliará para que não desviemos dos 
Caminhos Eternos, pois mesmo possuindo o livre-arbítrio para escolher se vamos ou não andar conforme as 
Escrituras, uma vez decidindo seguir os preceitos eternos Deus estará ao nosso lado auxiliando-nos a perma-
necer no Caminho.

Busque ao Senhor de todo seu coração e Ele o guiará não apenas durante este dia, mas por toda a sua vida. 
Que Deus vos abençoe.
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“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” (Salmos 119.11)

Qual é o segredo para não pecar contra o Senhor?

O salmista nos responde: “Escondi a tua palavra no meu coração”. O segredo para fazer a Vontade de Deus 
está em guardar a Tua Palavra em nossos corações.

Note que esse “esconder” não se refere ao esconder do mundo aquilo servimos, pelo contrário esconder 
aqui possuí um sentido relacionado à proteção e manutenção da Palavra dentro do coração, ou seja, ao mesmo 
tempo em que o salmista, e nós, protegemos a Palavra em nossos corações defendendo-a dos ataques do mun-
do, alimentamos a nossa alma com aquilo que nela está escrito.

Ter a Palavra no coração é um pré-requisito para não pecar contra o Senhor. Visto que uma vez conhecen-
do a Verdade e o Verdadeiro Caminho, bem como o fim dos infiéis, possuímos como obrigação, uma vez que 
dizemos que somos cristãos, cumprir aquilo que dizemos que servimos. Caso contrário estaremos enganando 
a nós mesmos ao mesmo tempo que impedimos outros de alcançarem a redenção.

Nosso anseio para não pecar contra o Senhor não parte de nós mesmo, afinal nossa natureza é pecaminosa, 
mas sim da Palavra que em nós há e, por consequência, do nosso novo homem que, alimentado pela Verdade, 
anseia dia após dia cumprir os mandamentos divinos.

Vamos guardar a Palavra do Senhor em nossos corações enquanto vivermos sobre essa Terra? Que Deus 
vos abençoe.
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“Bendito és tu, ó Senhor! Ensina-me os teus estatutos.” (Salmos 119.12)

Neste trecho encontramos uma grande semelhança com um versículo anterior, em Salmos 119:7, onde o 
salmista louva ao Senhor por aprender os teus justos juízos.

O salmista louva ao Senhor com coração verdadeiro, pois logo em seguida ele clama para que Deus en-
sine-o as tuas Leis. A verdadeira adoração deve, obrigatoriamente, estar ligada e de acordo com as Sagradas 
Escrituras.

O verdadeiro louvor leva o adorador buscar a cumprir e seguir aquilo que está determinado nas Sagradas 
Escrituras. Nenhuma adoração a Deus deve ser feita de maneira contrária as tuas Leis.

Devemos clamar para que Ele nos ensine e nos guie pelos Caminhos de Vida. Que Deus vos abençoe.
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“Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca.” (Salmos 119.13)

Note que este versículo complementa o anterior onde o salmista louva ao Senhor e clama para que Ele o 
ensine os teus mandamentos.

É interessante destacar que Deus nos ensina os mandamentos e as Leis eternas para que, posteriormente, 
venhamos declarar os juízos com a nossa boca.

A palavra “juízo” na Bíblia pode ser entendida como sendo a própria Palavra de Deus. Devemos anunciar 
as Palavras de Vida, pois há almas que ainda estão oprimidas pelo poder das trevas.

O Salmo 119, desde o primeiro versículo, vêm seguindo uma sequência interessante:

* Os três primeiros versos destacam que aqueles que seguem a Palavra fielmente são bem-aventurados;

* O verso de número quatro apresenta que os mandamentos divinos nos foram ordenados por Deus para 
que cumpríssemos;

* Nos versos cinco e seis o salmista anseia para que seus caminhos sejam guiados de maneira a cumprir e 
a viver a Vontade do Senhor e, posteriormente, ele afirma que agindo desta maneira ele não seria confundido;

* Nos versos de número sete e doze ele louva ao Senhor por ter aprendido as Leis Eternas;

* No versículo oito ele clama por amparo;
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* No versículo nove ele apresenta o segredo da santidade;

* No versículo dez ora ao Senhor clamando por amparo e afirma que tem observado os mandamentos;

* Assim como no verso nove, no de número onze ele diz que a Palavra de Deus é o motivo que o leva a não 
pecar contra o Senhor;

* Agora, no versículo treze ele diz que proclamará a Palavra de Deus com a sua boca.

Perceba que para que proclamemos com autoridade os Juízos divinos devemos seguir os mandamentos do 
Senhor, guarda-los em nossos corações tomando-o como base para nossa adoração e vida, para, posteriormen-
te, proclamar àqueles que necessitam.

Ou seja, nossa vida deve estar renovada para que as vidas dos que nos cercam sejam atingidas por essa re-
novação.

Medite nestas poucas palavras e que Deus vos abençoe.
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“Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.” 
(Salmos 119.14)

Qual é a sua prioridade? O que tem enchido o seu coração? Os caminhos eternos ou as riquezas deste 
mundo? Pense por um momento antes de prosseguir na leitura deste devocional.

Pois bem, o salmista diz “Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos”, mas o que seria “folgar”?

Vejamos este mesmo versículo na NTLH (Nova Tradução Linguagem de Hoje):

“Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico.”

Você fica feliz em seguir os mandamentos de Deus? Note que o salmista compara a sua alegria diante dos 
mandamentos do Senhor e diante da riqueza. Ele afirma que diante de Deus sua felicidade é superior a felici-
dade, momentânea, gerada pelas riquezas.

O que você tem desejado mais: Deus ou o dinheiro? Andar na retidão da Palavra ou fazer de tudo para 
alcançar um alto cargo?

Lembre-se nada do que conquistamos nessa vida levaremos depois que morrermos e se seus caminhos 
tendem a seguir as riquezas em detrimento do Evangelho então temo que não alcance a salvação.

Não digo que ser rico é errado, estou dizendo que colocar a riqueza em primeiro lugar é errado. Você se 
alegra diante de que: de Deus? Ou diante das riquezas?

Que o Senhor vos abençoe.
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“Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos.” (Salmos 119.15)

Salmos 1 nos diz que bem-aventurados são os que meditam na Lei do Senhor e, como objeto central do 
Salmo 119, a Palavra de Deus deve estar, conforme o apresentado neste verso, constantemente em nossos co-
rações.

Note que meditar não se trata apenas e tão somente de ler, mas também, compreender e procurar viver de 
acordo com aquilo que está escrito. Não se trata de um elemento estático, pelo contrário, meditar na Palavra de 
Deus envolve, primeiramente a leitura, depois a reflexão e estudo, posteriormente a aplicação dos ensinamen-
tos no transcorrer da nossa vida.

O salmista afirma que meditará nos preceitos e olhará para os caminhos do Senhor, ou seja, viverá com-
pletamente para Deus, pois o “olhar” aqui trata-se de uma ação contínua.

Devemos não apenas ler e ouvir a Palavra, mas também praticar, pois se apenas ouvimos e não coloca-
mos em prática aquilo que nos foi transmitido seremos tal como o homem imprudente que construiu sua casa 
sobre a areia (Mt 7:26).

Devemos meditar na Lei do Senhor dia após dia para que nossos olhos consigam enxergar a Vontade de 
Deus.

Que o Senhor vos abençoe.
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“Alegrar-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra.” (Salmos 119.16)

Como servos do Senhor Jesus Cristo devemos nos alegrar naquilo que Ele nos orienta através da tua Pa-
lavra.

Devemos ter em mente que os estatutos de Deus são, em primeiro lugar, a nossa proteção contra o reino 
das trevas, pois se andarmos conforme o Senhor determina Satanás não terá poder sobre nossas vidas e, além 
disso, os estatutos de Deus são vida para a nossa alma e espírito, eles nos edificam e alimentam, dando-nos 
forças para continuar a caminhada.

Assim como o salmista não devemos esquecer da Palavra de Deus, devemos meditar nela constantemente, 
viver conforme ela determina e amá-la com todo o nosso coração e forças, pois é através dela que aprendemos 
e conhecemos a Vontade de Deus.

Que nesse dia venhamos nos alegrar e guardar no nosso coração a Palavra de Deus. Que o Senhor vos 
abençoe.
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“Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para 
que veja as maravilhas da tua lei.” (Salmos 119.17-18)

O salmista nos leva a refletir sobre o bem que Deus nos concede. Note que este “bem”, ao meu ver, não 
se refere à riquezas, mas sim à bondade de Deus sobre a vida daqueles que O servem. Deus faz o bem para os 
teus servos para que vejam a diferença entre o caminho da vida e o da morte. Você já parou para pensar onde 
estaria hoje se não fosse Deus?

O bem de Deus concedido à nós trata-se de todas as bênçãos espirituais que recebemos ao adentrar no 
Reino. O Senhor renova, purifica, limpa e transforma nosso coração para que, nós, venhamos a viver conforme 
a tua Palavra “Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra.”

Nossas bênçãos espirituais nos são concedidas não para que vivamos conforme a nossa vontade, mas sim 
conforme o desejo de Deus expresso na Santa Palavra.

Devemos também clamar para que o Senhor Deus retire de nossos olhos toda venda que pode estar nos 
impedindo de enxergar a verdade, que esteja nos impedindo de ver quão maravilhoso é viver conforme as Sa-
gradas Escrituras.

“Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.” Desvenda nossos olhos Senhor! Note que 
a conjugação do verbo “desvendar” nos leva a compreender que devemos pedir para que o Senhor desvende 
nossos olhos constantemente. A Lei do Senhor está repleta de maravilhas, pois somente o fato de nos retirar 
do caminho da morte e nos mostrar a Salvação em Cristo Jesus já é um grande motivo para mantermos firmes 
nos Estatutos Eternos.

Que Deus vos abençoe e vos guie, desvendando os vossos, e os meus, olhos para que as tuas maravilhas 
sejam, cada dia mais, visíveis.
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“Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos.” (Salmos 119.19)

Estamos de passagem por este mundo. Nossa pátria não está aqui, pois uma vez comprados pelo sangue 
de Jesus Cristo nos tornamos integrantes do Reino Eterno. Nossa pátria está em Deus.

Por isso devemos, mesmo vivendo neste mundo, rejeitar o que ele nos oferece, rejeitar seus prazeres, suas 
diversões, sua forma de vida.

O salmista afirma que está de passagem por esta terra e, por isso, clama ao Senhor para que não esconda 
os mandamentos. Ontem meditamos acerca do fato de que devemos pedir ao Senhor Deus para que Ele venha 
retirar de nossos olhos toda venda que nos impede de ver as tuas Palavras Eternas.

Neste versículo, seguindo a mesma linha de pensamento, devemos clamar parar que os mandamentos 
estejam visíveis à nós, pois se somos peregrinos em terra estranha devemos, por obrigação, viver conforme os 
costumes de nossa Pátria e como o faremos?

Através da leitura da Palavra de Deus. É através da Bíblia que nós, como peregrinos, descobrimos de que 
maneira devemos viver e portar para sermos, não apenas dignos de alcançar o Reino Eterno, mas também em-
baixadores de Cristo neste mundo vil.

Clamemos para que o Senhor Deus mantenha em nossa visão e olhos os mandamentos eternos. Que seu 
dia seja abençoado e que Deus lhes guie.
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“A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo.” (Salmos 119.20)

Como cristãos e seguidores do Evangelho devemos, assim como o salmista, estar quebrantados de tal for-
ma a desejar os juízos, ou seja, as Palavras de Deus.

Nossa vida cristã não deve se limitar apenas aos domingos à noite, pelo contrário, devemos viver de baixo 
da Palavra de Deus dia após dia “em todo o tempo.”

Aquele que está em Cristo é uma nova criatura (2 Coríntios 5:17), ocupa sua mente com aquilo que é dos 
céus (Colossenses 3:2) e, consequentemente, vive conforme a vontade de Deus.

Que o Senhor venha nos quebrantar para que, em todos os nossos dias de vida, estejamos com os nossos 
corações quebrantados por tua Palavra. Que Deus lhes abençoe.
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“Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus 
mandamentos.” (Salmos 119.21)

“Tu repreendeste asperamente os soberbos”. É interessante ressaltar que todo o Salmo 119 possui como cen-
tro a Palavra de Deus, seus benefícios àqueles que a cumprem e os juízos sobre os que a rejeitam.

Neste versículo vemos uma clara advertência do salmista. Ele nos diz que Deus repreende asperamente os 
soberbos que desviaram da Palavra do Senhor, note que ele afirma, ainda, que estes são “amaldiçoados”

Na Nova Tradução Linguagem de Hoje (NLTH) diz: “Tu repreendes os orgulhosos; os que se desviam dos 
teus mandamentos são malditos.”

É interessante destacar que o Senhor Deus não tolera o orgulho ou a soberba, pois os orgulhosos retiram 
Deus do centro de suas vidas e colocam eles próprios, ou as suas riquezas, ou os seus dons, sua beleza etc. Nada 
pode tomar o lugar de Deus!

Pois se o fizermos seremos amaldiçoados por desviar da Palavra de Deus, não porque o Senhor irá “pesar 
a mão”, mas sim por causa da maldição que há no pecado, se pecamos estamos debaixo da maldição do pecado.

Que o Senhor nos guie durante este dia para que, em todo o momento, venhamos seguir fielmente a tua 
Palavra. Deus vos abençoe.
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“Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos.” (Salmos 119.22)

Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor são bem-aventurados, pois mesmo que o mundo os 
despreze a mão do Senhor Deus sempre estará ao seu, nosso, lado.

Ontem meditamos num verso que nos alerta sobre os riscos espirituais de deixar de viver em confor-
midade com a Palavra do Senhor e, no versículo de hoje, vemos uma progressão da linha de pensamento do 
salmista.

Ao mesmo tempo que ele diz, no versículo 21, que aqueles que deixam de cumprir e de viver debaixo dos 
mandamentos de Deus são amaldiçoados, neste ele clama para que o Senhor lhe tire o opróbrio, ou seja, a ver-
gonha, pois ele guardou os testemunhos, as Palavras de Deus.

Se guardarmos com toda as nossas forças a Vontade de Deus, quando digo “guardarmos” me refiro não 
apenas ao ato de guardar, mas também a seguir e viver a Palavra, não seremos envergonhados.

Que Deus vos abençoe.
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“Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, 
o teu servo meditava nos teus estatutos.” (Salmos 119.23)

O salmista continua a linha de pensamento iniciada no versículo anterior. Ele afirma que, enquanto os 
príncipes, os grandes e os poderosos zombavam dele, levantando palavras contra a sua vida, ele permanecia 
fiel na Lei do Senhor.

Não devemos, em hipótese alguma, que as circunstâncias determinem ou interfiram na nossa caminhada.

Devemos, mesmo em meio às adversidades, meditar nos estatutos e na Lei do Senhor, pois se o fizermos 
Ele tirará “opróbrio e o desprezo” (v.22);

Que Deus lhes abençoe.
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“Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros.” (Salmos 119.24)

Quem tem lhe dado conselhos acerca das decisões da sua vida? Seu prazer ou alegria está posto em que?

Se dizemos que seguimos aos mandamentos do Senhor Deus devemos, necessariamente, buscar neles a 
orientação para nossa vida.

Não devemos moldar e guiar a nossa vida de acordo com aquilo que os outros pensam, ou de acordo com 
a orientação desse ou daquele, pois podem ser conselhos contrários à Palavra. Claro que se alguém lhe orienta 
conforme a Bíblia ensina podemos considerar este um sábio conselho.

Devemos ter prazer naquilo que está determinado pelos mandamentos do Senhor, pois são mandamentos 
de vida. Se dissermos que vivemos pelo que neles estão escritos, mas nossas ações dizem o contrário estaremos, 
infelizmente, longe de amar a Lei do Senhor.

Que nesse dia venhamos não apenas ter prazer na Lei do Senhor, mas toma-la como nossa conselheira. 
Que Deus vos abençoe. tO salmista continua a linha de pensamento iniciada no versículo anterior. Ele afirma 
que, enquanto os príncipes, os grandes e os poderosos zombavam dele, levantando palavras contra a sua vida, 
ele permanecia fiel na Lei do Senhor.

Não devemos, em hipótese alguma, que as circunstâncias determinem ou interfiram na nossa caminhada.

Devemos, mesmo em meio às adversidades, meditar nos estatutos e na Lei do Senhor, pois se o fizermos 
Ele tirará “opróbrio e o desprezo” (v.22);

Que Deus lhes abençoe.
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“A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo a tua palavra.” (Salmos 119.25)

Existem momentos em nossas vidas que estamos no pó, derrotados, abatidos e sem nenhuma foça, devido 
às opressões do mundo, sua malignidade, ao pecado cada vez mais dominante etc., muitas vezes nos sentimos 
sem forças até mesmo para servir ao Senhor.

Mas isso não significa que o fim chegou, pelo contrário, é quando estamos no mais profundo poço que 
percebemos a nossa insignificância e a nossa dependência de Deus.

E, assim como o salmista, devemos clamar para que o Senhor nos vivifique através da tua Palavra. A Pa-
lavra de Deus é vida e renovo para nossas almas, somente através conseguiremos nos manter na caminhada, 
pois é alimento para nosso espírito.

Que neste dia a Palavra do Senhor venha vivificar os vossos corações. 

Que Deus lhes abençoe.
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“Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste; ensina-me os teus estatutos.” (Salmos 119.26)

Como tem se guiado nossos caminhos? Será que estamos vivendo realmente conforme a Palavra de Deus?

Devemos descrever nossos caminhos ao Senhor, ou seja, devemos falar de nossa vida para Ele, devemos 
conta-lo todas as nossas ações, todas as nossas necessidades, falhas, alegrias e tristezas.

No entanto Ele apenas nos responderá e nos auxiliará se estivermos buscando-o com coração puro e ver-
dadeiro. Além disso devemos clamar para que o Senhor faça aquilo que desejar, pois o que desejamos, muitas 
vezes, não é o melhor.

Nosso clamor e súplica deve despertar em nós o anseio por compreender e aprender a Palavra do Senhor, 
pois de nada adianta sermos abençoados e, posteriormente, não observarmos aquilo que as Sagradas Escritu-
ras nos ensinam.

Que neste dia o Senhor venha lhes abençoar grandiosamente e que a tua Lei esteja em nossos corações. 

Que Deus lhes abençoe.
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“Faze-me entender o caminho dos teus preceitos; assim, falarei das tuas maravilhas.” 
(Salmos 119.27)

Nosso mísero conhecimento acerca de Deus e da tua Palavra devem ser aplicados, não em benefício pró-
prio, mas sim em prol da divulgação e propagação das maravilhas, das boas novas de Salvação.

Devemos viver os preceitos de Deus para poder falar dEle ao mundo, pois que autoridade teremos de pre-
gar a santidade para os ímpios se somos impuros assim como eles?

O mundo, mesmo que não percebamos, está de olhos fitos em nós, pois fazemos a diferença, não vivemos 
como eles vivem e, por isso, devemos transmitir através das nossas ações a Palavra do Senhor para que, quando 
tivermos oportunidades de pregar o Evangelho, não venhamos ser envergonhados e rotulados de hipócritas.

“[...] falarei das tuas maravilhas” Quantas maravilhas temos presenciado nos Caminhos do Senhor? Creio 
que se cada leitor deixasse seus comentários ficaríamos, ao mínimo, meses falando das maravilhas que o Se-
nhor fez em nossas vidas e na vida de nossos familiares e amigos.

Pois bem, devemos falar dessas maravilhas para o mundo para que, através de nosso testemunho, venham 
conhecer ao Senhor Jesus.

Que neste dia você lembre-se disso, lembre naquilo que o Senhor já fez em sua vida e de como Ele tem 
sido bom para você e, além disso, transmita para o mundo, fale, mesmo que pouco, do amor de Deus. Que o 
Senhor lhes abençoe grandemente.
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“A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra.” (Salmos 119.28)

Podemos traçar um paralelo deste verso com o versículo de número 25, onde o salmista retrata o estado 
emocional de sua alma.

Assim como no versículo 25, neste, ele nos diz que seu estado, possivelmente emocional, estava, devido às 
adversidades e problemas, ao pó.

Analisando ambas as orações do verso acima podemos verificar que o estado em que a alma do salmista 
se encontra não é resultado de seus erros, pois logo em seguida em clama por fortalecimento e não por perdão.

Quantas vezes passamos por adversidades, problemas, enfrentamos oposições de todas as formas e, ao 
invés de nos fortalecermos no verdadeiro alicerce, nos refugiamos em remédios, psiquiatras, terapias, etc. Não 
que isso seja errado, no entanto, muitos problemas, emocionais, que podem ser resolvidos com um simples 
dobrar de joelhos e de entrega, são colocados aos pés de quem, verdadeiramente, não pode nos auxiliar.

Não sei qual é a sua adversidade ou a sua tristeza, no entanto conheço o remédio que é Jesus Cristo, basta 
clamar por fortalecimento e Ele o auxiliará.

A Palavra de Deus é o nosso melhor conselheiro, basta buscarmos de todo coração e o Senhor Deus nos 
auxiliará, nos firmará e fortalecerá em tua Palavra.

Que Deus vos abençoe.
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“Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei.” (Salmos 119.29)

A todo momento, a fim de não desviarmos do verdadeiro caminho, devemos clamar para que o Senhor 
nos livre dos caminhos de morte.

Neste verso o salmista se refere ao caminho de morte eterna como “o caminho da falsidade”, pois embora 
pareçam caminhos bons, caminhos de prazeres e todo tipo de concupiscência, na realidade, são meras ilusões 
que possui como final eterno o Lago de Fogo.

Devemos clamar ao Senhor para que Ele nos livre destas veredas e que, com bondade, nos ensine os man-
damentos eternos.

Embora pareça que estamos vivendo enclausurados dentro normas rígidas e ditatoriais, a Palavra de Deus 
é a nossa proteção contra todo tipo de perigo e, ao contrário do caminho dos ímpios, os caminhos do Senhor 
nos levam à vida eterna por meio de seu Filho Jesus Cristo.

Que neste dia o Senhor venha estar abençoando-os e auxiliando-os passo a passo para que, o Grande Dia, 
venhamos, todos, ser resgatados da Ira vindoura. 

Que Deus vos abençoe.
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“Escolhi o caminho da verdade; propus-me seguir os teus juízos.” (Salmos 119.30)

Que caminho escolhemos? Antes de continuarmos meditando pense por um momento: “Qual caminho 
tenho seguido, a porta larga ou estreita?”

Sabemos que possuímos o livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém a acreditar que Ele existe, a servi-lO a 
crer em Jesus Cristo, Único Caminho que nos leva a Ele.

No entanto se dissermos que escolhemos o caminho da verdade, conforme o salmista destaca no verso, 
temos por obrigação viver uma vida cristã verdadeira. Claro que quando digo “por obrigação” me refiro ao 
fato de que se você quer ser realmente salvo deve, como pré-requisito, viver de maneira verdadeira o que está 
escrito nas Sagradas Escrituras.

Qual caminho você escolheu seguir? A sua vida demonstra isso?

O salmista diz “Escolhi o caminho da verdade; propus-me seguir os teus juízos”. Note que ele diz que propôs 
seguir os juízos divinos, ou seja, ele decidiu em seu coração e mente seguir a Palavra de Deus.

Podemos comparar o contexto deste verso com as palavras ditas por Jesus em Lucas 9:62, se nós nos en-
tregamos ao Reino não podemos voltar atrás, pois uma vez abandonando a Palavra de Deus não somos dignos 
de receber a salvação eterna.
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“Apego-me aos teus testemunhos; ó Senhor, não me confundas.” (Salmos 119.31)

A Palavra do Senhor é nosso guia mais confiável. Devemos dia após dia nos apegar aos mandamentos do 
Senhor, pois eles nos livrará de todo mal e iniquidade.

“Apego-me aos teus testemunhos”, em que ou em quem somos mais apegados ou, conforme a Nova Lingua-
gem Tradução de Hoje, quem temos seguido?

Se não quisermos ser envergonhados temos que buscar servir fielmente ao Senhor, vivendo conforme a 
tua Palavra.

Que neste dia o Senhor Deus venha lhes abençoar e auxiliar para que, pela tua Palavra, vocês não sejam 
confundidos.

Que Deus lhes abençoe.
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“Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração.” 
(Salmos 119.32)

O salmista, podemos dizer que, nos ensina acerca da postura que devemos assumir diante de Deus e de 
sua Palavra. Ele diz que correrá pelo caminho dos mandamentos do Senhor. Na Nova Tradução Linguagem de 
Hoje diz: “Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos”.

Devemos correr, nos apressar em obedecer a Palavra de Deus. Nosso anseio, forças e dedicação devem ser 
destinadas, acima de tudo, ao trabalho pelo Senhor e pela sua obra, bem como para cumprir as suas Leis.

“Quando dilatares o meu coração”, se refere ao fato do Senhor nosso Deus aumentar, através de seu Santo 
Espírito, nosso coração e mente para que compreendamos mais e mais acerca da tua Vontade.

Que neste dia nosso Senhor lhes abençoe e guarde, dilatando o seu e o meu coração. 

Que a Paz esteja convosco.
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“Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. 
Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração.” 

(Salmos 119.33-34)

Dia após dia devemos clamar para que o Senhor Deus nos ensine, por intermédio do Espírito Santo, as 
Sagradas Escrituras.

Como seres humanos falhos e limitados nunca conseguiremos, por nós mesmos, compreender a Palavra 
de Deus, por isso devemos pedir a todo momento para que o Senhor Deus esteja nos revelando as Sagradas 
Escrituras.

O primeiro passo para viver conforme a Vontade de Deus está em entender as Escrituras, por intermédio 
do Espírito Santo, para depois guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração, pois como vamos obe-
decer e proteger aquilo que não conhecemos?

Devemos clamar com coração sincero para que Deus nos ensine dia após dia as Sagradas Escrituras para 
que, compreendendo-a, a amemos até o fim.

Que o Senhor Deus lhes abençoe.
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“Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer.” (Salmos 119:35)

Nosso desejo e clamor devem ser sempre voltados para que a nossa vida esteja de acordo com a verdade 
dos mandamentos do Senhor Deus.

Como dependentes de Deus devemos pedir para que Ele nos auxilie na caminhada, nos ajudando a per-
manecer até o fim.

Se, assim como o salmista, temos prazer na verdade presente em Deus nossa atitude será de contínua 
aproximação a Deus e à suas Palavras.

Não há como dizer que amamos e vivemos o Evangelho se, através de nossa vida, não refletimos isso. O 
amor à Palavra de Deus deve vir de dentro, do nosso coração, mente e forças e não de elementos e fatores ex-
ternos.

Se dissermos que somos de Cristo devemos andar como Ele andou. Devemos possuir os mesmos atributos 
morais de Deus e, acima de tudo, devemos ser verdadeiros como a Palavra o é!

Que neste dia o Senhor Deus venha auxilia-los a andar na verdade de sua Palavra. 

Que a Paz de Cristo esteja convosco.
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“Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à cobiça.” (Salmos 119.36)

É interessante como o salmista, em diversos trechos, nos remete ao mesmo princípio. Assim como no 
verso de número 14, neste ele novamente declara que prefere obedecer a Lei de Deus do que ser rico.

No entanto neste verso ele emprega o uso do termo “cobiça”, ou seja, um anseio em grandes proporções 
em alcançar e conquistar mais e mais riquezas.

O que tem tido prioridade em nossos corações? Deus ou a busca desenfreada por bens materiais?

Devemos clamar para que o Senhor Deus nos oriente e nos conceda, a cada dia, a mentalidade de segui-lO 
por amor e não por algo em troca.

Que nesse dia que se inicia venhamos retirar dos nossos corações tudo aquilo que tende ao caminho da 
cobiça e colocá-lo nos caminhos da salvação.

Que o Senhor Deus lhes abençoe.
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“Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho.” 
(Salmos 119.37)

O salmista clama ao Senhor para que Ele desvie os seus olhos daquilo que não tem valor. Podemos tradu-
zir vaidade como coisas desnecessárias.

Ao invés de buscarmos aquilo que não nos edifica e não nos leva, espiritualmente, a lugar algum temos 
que dedicar nossa vida, cada vez mais e mais, aos caminhos do Senhor, pois são caminhos de vida eterna.

Nosso foco não deve se resumir em coisas banais, desnecessárias e que nos separe do real propósito do 
cristão: servir ao Senhor até chegar ao Reino Eterno.

Qual tem sido seu clamor ao Senhor: para que Ele lhe vivifique nos caminhos eternos, auxiliando-o a an-
dar em santidade e retidão? Ou para que seus propósitos terrenos e triviais sejam cumpridos?

Medite nisso durante este dia e que o Senhor Deus lhe abençoe.
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“Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor.” (Salmos 119.38)

Deus tem, para aqueles que lhe servem com retidão e pureza de coração, inúmeras bênçãos e promessas.

No entanto creio que a maior promessa, para nós cristãos do período da graça, é a Salvação por intermé-
dio de Jesus Cristo.

Não sei acerca de qual promessa o salmista está falando, no entanto, podemos dizer que a nossa salvação 
só será confirmada, isto é, completa, se, com temor e veracidade, obedecermos aos mandamentos do Senhor 
Deus.

Jesus morreu e ressuscitou para que, por intermédio dEle, pudéssemos nos achegar a Deus, no entanto, se 
não vivermos conforme a Palavra o sacrifício de Cristo será, neste caso, para a nossa condenação, pois não o 
aceitamos como caminho para a vida eterna.

Nosso temor ao Senhor Deus não trata-se de medo, mas sim de reverência, pois se o amamos faremos 
aquilo que Ele ama e, desta maneira, as promessas que há sobre as nossas vidas permanecerão.

Que Deus lhes abençoe grandemente durante, não apenas, esse dia, mas também durante toda a sua ca-
minhada na fé.
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“Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons.” (Salmos 119.39)

Quais são os seus temores? Que vergonha lhe assombra? O que tem tirado seu sono e tranquilidade?

O salmista, embora não diga quais opróbrios/ vergonhas lhe assombra, ele clama para que Deus o livre 
deles afirmando, logo em seguida, que os juízos do Senhor são bons.

Você tem seguido os juízos de Deus? Note que a palavra “juízo” neste caso se refere à palavra, à justiça por 
meio dos mandamentos de Deus.

Se vivemos conforme a vontade de Cristo Jesus e conforme os mandamentos de nosso Senhor não preci-
samos temas a nenhum mal, vergonha ou perigo. O Senhor Deus está do nosso lada, desde é claro que esteja-
mos do lado dEle.

Coloque todos os seus pavores diante de Deus e deixe que Ele lhe guie de acordo com as Sagradas Escri-
turas.

Que o Senhor Deus lhes abençoe.
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“Eis que tenho desejado os teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.” (Salmos 119.40)

A cada dia que passa devemos desejar os preceitos do Senhor. É notório que o Arrebatamento da Igreja 
está próximo e, desta maneira, devemos dia após dia viver para que, quando ele chegar, estejamos prontos.

Devemos desejar viver a Palavra de Deus, desejar andar em suas veredas e, a cada dia, negar a nós mesmos 
para que Cristo viva em nosso ser.

Se vivemos conforme a Palavra de Deus o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, no vivificará de ma-
neira a permanecermos firmes em sua justiça e verdade até que se cumpra o tempo da Igreja na face da Terra.

Que durante este dia o Senhor venha estar lhes auxiliando a guiando, livrando-os do mal e vivificando em 
tua Palavra para que, naquele Grande Dia, venhamos nos encontrar com Ele nos ares. 

Que Deus vos abençoe.
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“Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua 
palavra.” (Salmos 119.41)

Misericórdias são, em definição rápida e curta, Deus deixando de nos conceder aquilo que merecemos 
como pecadores que somos.

Por sermos simples humanos, falhos, sujeitos à erros e com uma natureza limitada, somente pelas miseri-
córdias do Senhor é que subsistimos.

Devemos reconhecer nossa necessidade de auxílio e dependência. Em Deus encontramos o amor e com-
paixão necessários para que sejamos salvos, pois Cristo morreu por nós mesmo se merecermos!

Podemos confiar que, em Deus, encontraremos o refúgio e o cuidado, pois conforme a tua Palavra Ele nos 
amou incondicionalmente e, Ele, não é homem para mentir!

Que Deus lhes abençoe grandemente.
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“Assim, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra.” (Salmos 119.42)

No devocional de ontem o salmista se dirige ao Senhor clamando pelas tuas misericórdias e a salvação 
conforme as Escrituras.

E, neste verso, ele continua seguindo a mesma linha de raciocínio, pois ele se refere ao verso anterior como 
um suporte para que ele responda com confiança aquele que o afronta, conforme está escrito: “Assim, terei que 
responder ao que me afronta”.

Se confiarmos nas Palavras do Senhor temos suporte emocional, espiritual, além de inúmeros argumentos 
para rebater as afrontas com sabedoria.

Não sei o que tem se abatido sobre a sua vida ou qual tipo de afronta o inimigo tem levantado contra sua 
alma, no entanto sei que se você se firmar na Palavra do Senhor e viver conforme as Escrituras, você receberá 
o livramento.

Que Deus vos abençoe.
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“E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos.” 
(Salmos 119.43)

O salmista clama para que o Senhor não retire de sua boca as palavra de verdade.

Como praticantes da Palavra de Deus devemos viver uma vida de verdade, não apenas andar na verdade, 
mas também falar e amar a verdade, pois em João 8.44 Jesus nos alerta acerca da filiação daquele que pratica a 
mentira.

A Palavra de Deus é a Verdade, o salmista diz em seguida “pois me atenho aos teus juízos”, ou seja, aqueles 
que são fiéis aos Ensinamentos de Cristo jamais pronunciarão ou viverão algo além da Verdade.

As Sagradas Escrituras são ensinamentos verdadeiros e, por consequência aqueles que dizem viver de 
acordo com o que nela está escrito devem viver em verdade.

Será que a verdade tem, realmente, sido nosso modelo de vida, conduta e fala?

Que neste dia o Senhor Deus venha te abençoar a guiar, orientando-o de acordo com a Santa Palavra.
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“Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, 
pois busquei os teus preceitos.” (Salmos 119.44-45)

A Lei do Senhor não é um objeto a ser procurado apenas em algumas situações. Note que o salmista diz 
que observará de contínuo, para sempre e eternamente.

Nossa lealdade à Palavra de Deus não deve ser condicionada pelas circunstâncias, pelo mundo, pela igreja 
ou por qualquer outro motivo, nossa lealdade e fidelidade deve ser verdadeira e sem interesse.

O próprio fato de obedecer as Sagradas Escrituras nos concede, conforme o salmista afirma, liberdade, 
pois se vivemos aquilo que está escrito na Bíblia primeiramente cremos e confiamos que Jesus Cristo é o Único 
Caminho que leva a Deus, que Ele morreu na Cruz do Calvário levando consigo todo o opróbrio, desprezo e, 
acima de tudo, nossos pecados, derramou seu sangue puro e ao terceiro dia ressuscitou.

A liberdade eterna daqueles que seguem fielmente a Palavra de Cristo Jesus está em seu Sacrifício na Cruz, 
no seu sangue derramado. Uma vez debaixo da Graça somos livres do poder e da maldição contida no pecado!

Em qual caminho vais andar!? O da suposta liberdade terrena que, por consequência, levará à morte eter-
na, ou da Verdadeira Liberdade?

Que o Senhor Deus lhe abençoe e guie.
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“Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei.” (Salmos 119.46)

Independentemente da posição social, assim dizendo, a Palavra do Senhor é para todos, Deus garantiu um 
meio para que todos o encontrasse, basta crer no Sacrifício redentor de Jesus Cristo.

Da mesma maneira que o Evangelho foi escrito para todos, nossa pregação também o deve ser. Não pode-
mos subtrair a Palavra de ninguém!

O próprio salmista diz que falará dos testemunhos de Deus na frente dos reis, dos grandes desta terra. Não 
podemos temer em pregar o evangelho para aquele que, materialmente, é mais poderoso do que nós, assim 
como eu e você ele também necessita do amor de Deus.

Não se envergonhe do Evangelho de Cristo “pois é poder para salvação de todo aquele que crê, primeiro do 
judeu e também do grego” Romanos 1.16

Que o Senhor Deus lhes abençoe grandemente.
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“E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo.” (Salmos 119.47)

Em que está a sua alegria hoje? Mesmo que nos alegremos em conquistas materiais, em conseguir algo 
mais, devemos, como cristãos, estar alegres no Senhor, em sua misericórdia, em seu amor e, acima de tudo, na 
Salvação em Jesus Cristo:

“E a minha alma se alegrará no Senhor; alegrar-se-á na sua salvação.” Salmos 35:9

Não há nada de errado em ficar feliz por conquistar algum bem material, no entanto nossa alegria não 
pode depender deles, pois acima do dinheiro temos Deus e a Salvação em Jesus Cristo.

Note que o salmista diz que ele ama aos mandamentos do Senhor. Se, verdadeiramente, amamos ao Se-
nhor e a sua Palavra, nos alegraremos nEle, pois nossa alma e coração estão em Deus.

Que a Paz de Cristo e a alegria eterna do Senhor esteja convosco durante este dia. 

Que o Senhor vos abençoe.
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“Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus 
estatutos.” (Salmos 119.48)

Em que ou por qual causa você e eu temos levantado nossas mãos? Em que temos empenhado forças, ca-
pacidade e tempo?

Note que o salmista segue uma linha de raciocínio, a partir do versículo 40 ele vem anunciando seus sen-
timentos pela Palavra:

v. 40: deseja os preceitos do Senhor;
v. 41: clama pela misericórdia da Palavra;
v.42: afirma que confia na Palavra de Deus;
v. 43: clama para que a Palavra do Senhor permaneça em sua boca;
v. 44-45: anuncia que andará em liberdade pelos caminhos de Deus, pois observou os mandamentos eternos;
v. 46: afirma que não sentirá vergonha da Palavra diante dos poderosos da terra;
v. 47: a sua alegria e amor está na Lei do Senhor.

Note que não há como empenhar verdadeira dedicação à Palavra de Deus se não a amarmos, desejarmos, 
clamar pelos seus escritos e anunciarmos aos demais.

O salmista nos afirma isso: “mandamentos, que amo, e meditarei”. Note que nosso empenho e zelo pela 
Palavra do Senhor deve ser, primeiramente, precedido por amor e meditação no que nela está escrito. Não há 
como vivermos, verdadeiramente, diante de Deus se menosprezamos o que Ele diz em sua Sagrada Escritura.

Que neste dia venhamos amar e colocar a Lei do Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Que o Se-
nhor Deus lhes abençoe.
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“Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação 
na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou.” (Salmos 119.49-50)

Ontem meditamos no versículo 48, onde o salmista afirma que ele levantará e empenhará forças em prol 
dos mandamentos do Senhor Deus.

Possuindo em mente isso prosseguimos para os dois versículos seguintes, 49 e 50, nos quais nos apresen-
tam, além de um breve modelo de súplica: “Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar”, 
o salmista declara novamente que a Palavra é para ele consolo na angústia e vida.

Pare por um momento e reflita: “Em que ou em quem você tem buscado auxílio e consolo nos momentos 
mais difíceis de sua vida? Nos remédios, nos amigos, na bebida, nas drogas?”

O verdadeiro consolo de auxílio não provém de meios humanos ou materiais, mas sim do Senhor Deus. 
Note que o salmista clama ao Senhor dizendo que a Palavra que lhe foi concedida foi o lugar onde ele esperou, 
ou seja, confiou e aguardou a provisão e o auxílio de Deus.

Não há como o Senhor abençoar àqueles que, continuamente, vivem transgredindo seus ensinamentos e 
preceitos.

Se esperarmos nas Sagradas Escrituras seremos consolados em momentos de aflição e, em toda nossa vida 
terrena, teremos a verdadeira vida.

Medite nesses versículos durante seu dia e que o Senhor Deus vos abençoe.
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“Os soberbos zombaram grandemente de mim; apesar disso, não me desviei da tua lei.” 
(Salmos 119.51)

Quantas vezes já não fomos zombados, caçoados e ridicularizados por adorarmos o Deus Todo Poderoso? 
Creio que todos nós, alguma vez na vida, já passou por uma situação desta.

No entanto o salmista afirma que, mesmo assim, “não me desviei da tua lei”, mas qual é o segredo para 
permanecermos firmes na Palavra de Deus? Pois muitos cristãos, quando são provados, rapidamente desviam-
-se da Palavra.Percebam que desde o versículo 48 o salmista vem traçando uma linha de raciocínio que todo 
cristão deveria seguir:

v. 48: O salmista declara que levantará as mãos e empenhará forças em prol dos mandamentos que ama;
v. 49-50: Um breve modelo de súplica e confiança naquilo que Deus disse em sua Palavra. Neste versículo 

percebemos a clara dependência e confiança do salmista em Deus e em sua Palavra.

Percebemos que a confiança e firmeza declarada no versículo 51 não é algo “da boca pra fora”. Para que o 
salmista declarasse sua fidelidade à Palavra do Senhor ele passou por um processo de empenho, dependência e 
amor às Sagradas Escrituras. Como cristãos nossa declaração de fidelidade não deve ser sustentada apenas em 
nossa capacidade pessoal, mas sim em nosso amor, respeito e reverência a Deus e à Sua Palavra.

Somente assim permaneceremos imóveis ante a zombaria dos ímpios e de todos os nossos inimigos. Que 
neste dia venhamos estar nos alicerçando em Cristo e em sua Palavra para que, quando a oposição vier, nossos 
pés não se desviem da Lei do Senhor.

Que Deus vos abençoe.
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“Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e, assim, me consolei.” (Salmos 119.52)

Os juízos de Senhor, nosso consolo ante as adversidades.

O salmista declara que sua mente, em meio às adversidades e zombarias (v.51), busca no passado as obras 
de juízo do Senhor Deus.

Há uma grande diferença entre querer a destruição de algo ou alguém e ansiar pela justiça de Deus. Per-
cebam que este versículo complementa o anterior, versículo 51:

“Os soberbos zombaram grandemente de mim; apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus 
juízos antiquíssimos, ó Senhor, e, assim, me consolei.”

O salmista se recorda dos juízos de Deus, pois anseia que Ele aja em seu favor contra aqueles que se opõe, 
não contra ele mesmo, mas contra a Palavra de Deus.

Devemos guiar nossas vidas de maneira a seguir e viver em conformidade com a Palavra de Deus e, além 
disso, nunca nos esquecer do que o Senhor Deus já fez em nosso favor e contra os aqueles que infringem os 
Santos Estatutos.

Não sei o que você está passando hoje, quais são seus medos, suas dores e suas tristezas, mas tenho certeza 
de que Deus está no controle. Confie nEle, pois nunca desamparou um filho. Lembre-se do que o Senhor já fez 
e busque consolo em Sua Palavra.

Que Deus abençoe o seu dia.
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“Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei.” 
(Salmo 119.53)

O que você pensa acerca do mundo? Ou melhor, qual é o sentimento em vem à tona quando lhe pergunto 
o que você pensa acerca da humanidade iníqua? Pense por um momento.

[...]

Note que o salmista declara que “grande indignação” se apodera dele ao ver os ímpios transgredindo a Lei 
de Deus.

Você acha normal a forma que o mundo vive, fala, age, se veste e prega?

Como verdadeiros cristãos devemos não apenas praticar e anunciar a justiça, mas também rejeitar e odiar 
o mal e a iniquidade (Hb 1:9).

Medite nestas palavras durante seu dia e que o Senhor Deus lhe abençoe.
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“Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações.” 
(Salmo 119:54)

Somos peregrinos nesta terra, sabemos que nossa pátria não está aqui, mas sim em Deus, na Nova Jeru-
salém.

No entanto, enquanto permanecermos nesta Terra, devemos andar tal como o salmista diz, cantando os 
estatutos de Deus.

É interessante observamos a Palavra de Deus não é algo apenas para ser decorada, mas sim praticada e é 
isso que o salmista nos diz, pois se eu canto os estatutos do Senhor eu os conheço de cor, no entanto, eu canto 
enquanto caminho para a minha pátria, ou seja, eu pratico a Lei de Deus confiando que, um dia, viverei eter-
namente em Sua Presença.

Lembre-se não temos morada fixa nesta terra, mas sim em Deus e, enquanto permanecermos aqui, a Lei 
do Senhor deve estar em nossa boca e coração. 

Que Deus vos abençoe, tenha um bom dia.
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“De noite, me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os 
teus mandamentos.” (Salmo 119.55-56)

Nestes versículos encontramos alguns ensinamentos preciosos para nossa vida cristã. Ontem meditamos 
no verso em que o salmista afirma que é um peregrino nesta terra e que, enquanto aqui permanecer, a lei do 
Senhor será o cântico de sua boca.

Seguindo uma linha de pensamento ele, no versículo cinquenta e cinco, afirma que lembra do nome do 
Senhor Deus e observa a Lei.

Note que por reconhecer que está em peregrinação sobre a Terra e por possuir a Palavra de Deus em sua 
boca e mente o salmista pode afirmar que lembra de Deus e dos teus estatutos.

Somente aqueles que buscam viver de acordo com as Escrituras se lembram do Criador do Universo e 
Senhor Eterno.

Logo em seguida, no versículo cinquenta e seis, ele comprova: “Isto fiz eu, porque guardei os teus manda-
mentos.”

Você se lembrou de Deus nesta manhã? Se lembrou das misericórdias, amor e bondade eterna do Senhor? 
Se não ainda há tempo de fazê-lo Isaías diz, no capítulo cinquenta e cinco verso seis: “Buscai ao SENHOR en-
quanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.”

Busque pela presença do Senhor enquanto lhe resta tempo. Que Deus lhes abençoe grandemente durante 
este dia.
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“O Senhor é a minha porção; eu disse que observaria as tuas palavras.” (Salmo 119.57)

“O Senhor é a minha porção” que declaração, não!? O salmista em sua consciência de fraqueza e pequenez 
anuncia minha parte é Deus! Note que o termo aqui empregado é porção ou parte e não poção.

O salmista ao realizar esta declaração nos mostra que ele confia no Senhor Deus em todos os momentos 
de sua vida, que a sua herança, salvação, consolo, alegria, paz, livramento e descanso está em Deus.

Onde você tem depositado suas emoções e necessidades? Nos amigos? Nos vícios? No dinheiro?

Faça igual ao salmista confie que em Deus você não terá falta de nada, pois Ele é o bem mais precioso que 
podemos alcançar.

“Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho;” (NLTH – Nova Linguagem Tradução de Hoje). Deus é tudo 
o que temos! Pois dinheiro, bens materiais, sucesso, amigos, tudo, tudo o que temos um dia vai acabar, mas se 
permanecermos em Deus nunca o perderemos, pois Ele é eterno.

No entanto para que o Senhor Deus seja nossa porção devemos seguir e obedecer a condicionante expres-
sa na segunda parte do versículo: “eu disse que observaria as tuas palavras”.

Percebam que, em todo o momento, as Sagradas Escrituras nos mostram que para que alcancemos ao Se-
nhor Deus devemos viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. Somente através das palavras do Se-
nhor encontramos a maneira correta de viver e, somente assim, podemos afirmar que Ele é tudo o que temos.

Se a Palavra de Deus não está em sua mente e coração, então não há como você depositar em Cristo suas 
esperanças. Tenha em mente isso: você não vai levar nada desta Terra e, quando seu tempo se acabar, será o 
que você fez da Palavra de Deus e do Sacrifício de Cristo que pesará eternamente.

Medite nestas palavras durante o seu dia e que Deus lhes abençoe.
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“Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração; 
tem piedade de mim, segundo a tua palavra.” (Salmos 119.58)

Ontem meditamos no versículo em que o salmista afirma que Deus é tudo o que ele possui. Hoje vemos 
uma continuação desta linha, pois se Deus é tudo o que possuo é nEle que eu encontro a misericórdia.

O salmista afirma que ele implora o favor de Deus de todo o seu coração, pois nEle está toda a sua força, 
sua confiança e fé.

Se tudo o que temos estiver debaixo da mão de Deus, ou melhor, se Ele for nosso bem mais precioso com 
toda certeza podemos confiar em suas misericórdias e esperar nEle.

Que neste dia Deus venha abençoa-los e guia-los debaixo da tua poderosa mão.
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“Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos.” (Salmo 119.59)

Encontramos neste verso uma preciosa orientação a ser aplicada em nossa caminhada na fé.

“Considerei os meus caminhos”, o salmista declara que ele reflete acerca da maneira em que sua vida está 
sendo orientada. Na Bíblia NTLH (Nova Tradução Linguagem de Hoje) está escrito: “Tenho pensado na minha 
maneira de agir”.

Ou seja, enquanto permanecermos nesta terra devemos, constantemente, parar por um momento e refle-
tir acerca de nossa postura, das nossas atitudes e para onde estamos caminhando.

Note que, logo em seguida, ele afirma “voltei os meus pés para os teus testemunhos”.

Se até aqui temos errado ou se há algo em nós que nos afasta, mesmo que pouco, da vontade de Deus, 
devemos fazer igual ao salmista: pare, reflita acerca da sua postura e, se necessário, retornar para os caminhos 
do Senhor.

Que Deus vos abençoe.
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“Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos.” (Salmo 119.60)

Em que temos empenhado forças? Em Deus ou nas coisas deste mundo? Note que quando digo “empenha-
do forças” me refiro acerca de que ou quem está em primeiro plano em nossa vida.

Percebam que o salmista afirma que ele se apressa em observar os mandamentos de Deus. Ele sabe que é 
de extrema importância aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras e, além disso, ele tem pressa para viver 
em conformidade com ela.

Será que temos a mesma ansiedade em viver a Palavra tal como o salmista? Será que temos a mesma pres-
sa?

Logo em seguida ele afirma que não se deteve em obedecer aos mandamentos, ou seja, ao mesmo tempo 
em que ele tem pressa em seguir a Palavra de Deus, ele também retira de sua frente tudo e todos que podem 
bloqueá-lo a cumprir os mandamentos.

O salmista não inventa desculpas, pelo contrário, ele remove tudo que pode lhe atrapalhar. Ele não cria 
barreiras.

E nós, o que temos feito? Reflita nestas palavras neste dia. Que Deus lhes abençoe.
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“Bandos de ímpios me despojaram; apesar disso, eu não me esqueci da tua lei.” (Salmo 119.61)

Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por momentos de dificuldade, lutas e tristeza.

O salmista declara que “bandos de ímpios me despojaram”, ou seja, lhe roubaram. No entanto, apesar disso, 
ele declara “apesar disso, eu não me esqueci da tua lei”. 

Ele sabia que Deus estava lhe sustentando e, mesmo em meio à adversidade, ele encontraria auxílio e sus-
tento em Deus. Ele confiava na lei, pois era ela que faria justiça em seu favor.

Não importa a situação em que vivemos ou estamos passando, se confiarmos que em Deus está nosso re-
fúgio, socorro, auxílio e sustento, teremos a certeza de que dEle virá a justiça, a paz e o suprimento.

Em momento algum coloque suas adversidades e lutas acima de Deus, não transforme suas provações em 
um muro que te separa e bloqueia sua comunhão com Ele.

Que neste dia sua confiança possa estar posta nas Palavras do Senhor.

Que Deus vos abençoe.
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“À meia-noite, me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos.” (Salmo 119.62)

Ontem meditamos no versículo em que o salmista afirma que mesmo em meio às adversidades e lutas ele 
permanecerá na presença de Deus.

E, hoje, percebemos que ele segue a mesma linha de raciocínio, pois declara “À meia-noite, me levantarei 
para te louvar”.

Note que o salmista louva ao Senhor pelos justos juízos. Podemos considerar a Palavra de Deus como 
juízo. Então, desta maneira, o salmista nos apresenta um modelo e motivo de louvor. Ele se prostra diante de 
Deus por causa dos mandamentos preciosos do Senhor.

E conosco não é diferente, mesmo que passemos por provações e lutas, tal como observamos no versículo 
anterior, devemos, mesmo assim, louvar a Deus, pois nEle e em sua Palavra encontramos não apenas abrigo e 
refúgio, mas também orientação para a nossa caminhada.

Que Deus vos abençoe neste dia.
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“Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.” 
(Salmo 119.63)

O salmista declara que sua devoção a Deus vai além de apenas seguir e obedecer os mandamentos, mas 
também em selecionar suas amizades.

Note que ele declara que é companheiro daqueles que temem e guardam os preceitos de Deus. Podemos 
tirar aqui uma orientação para nossas vidas.

Quais têm sido as nossas amizades?

Não me refiro à colegas de serviço ou da escola, embora possamos aplicar os mesmos ensinamentos do 
salmista a eles, me refiro, no entanto, àqueles que em todo o momento tem andado ao nosso lado.

Será que eles temem ao Senhor Deus? Ou o blasfema? No salmo primeiro aprendemos que “Felizes são 
aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem 
saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado!” (Salmo 1.1 – NLTH).

Como servos de Cristo devemos tomar para nós a responsabilidade de, em todo momento, selecionar 
aqueles que nos acompanharão em nossa caminhada, que estarão ao nosso lado dia a dia, pois “Não vos enga-
neis: as más conversações corrompem os bons costumes.” (1 Coríntios 15.33).

Não podemos colocar nossa eternidade em jogo apenas para agradar amigos ou colegas ímpios. Pense 
nisto.

Que o Senhor Deus lhes abençoe neste dia.
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“A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade; ensina-me os teus estatutos.” (Salmo 119.64)

Que declaração maravilhosa! “A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade” ou na Nova Tradução Lin-
guagem de Hoje (NTLH) “Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor”.

“Mas onde está esse amor, se o que vejo é somente maldade?” Pode ser que você esteja com este pensamento 
em sua mente e realmente o que mais vemos na humanidade é a falta de amor, a maldade, crueldade para com 
seus semelhantes, desrespeito e imoralidade. No entanto pare e reflita por um momento:

Dia após dia, sem exceção nenhuma, Deus sustenta o Universo em sua mão, Ele mantêm a rotação da 
Terra em seus 1700 km/h garantindo assim que, toda manhã, vejamos o Sol e seu esplendor.

Possuímos, todos os dias, oxigênio suficiente para respirar e manter o nosso metabolismo em funciona-
mento e, mesmo que liberemos gás carbônico durante o processo de respiração, Ele nos providencia a vegeta-
ção que, dia após dia, renova o ar.

Perceba que somente o fato de Deus sustentar a Terra com seus bilhões de habitantes, já é uma excelente 
prova de amor, pois se Ele quisesse aniquilar, completamente, de uma hora para a outra todo o Universo, por 
causa a iniquidade humana, Ele teria toda a liberdade e razão para fazê-lo.

E o salmista reconhece isso, pois anuncia “A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade”. Ele sabe que 
por trás de cada nascer do sol está o Criador de todas as coisas e, que nEle, encontramos os verdadeiros e imu-
táveis estatutos.

Que neste dia Deus lhe abençoe grandemente.
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“Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.” (Salmo 119.65)

Embora alguns momentos de nossa vida sejam marcados por lutas dificuldades e provações, a Palavra de 
Deus nos deixa claro que tudo que passamos cooperam para o nosso bem (Romanos 8.28).

Sabendo disto o salmista afirma convictamente que o Senhor lhe abençoou conforme a tua Palavra. Ou 
seja, Deus não vai me abençoar ou te abençoa de acordo com minhas vontades ou de acordo com aquilo que 
eu bem entendo como bênção.

Pelo contrário ele derrama, sobre nós, das bênçãos proclamadas nas Sagradas Escrituras. Deus não nos 
concederá nada que nos fará desviar dos santos preceitos ou que infringe aquilo que Ele determinou.

Mas você pode estar pensando “Em que Deus tem me abençoado?” ou ainda “Não me recordo de nada 
que o Senhor tem feito por mim!”.

Realmente pode ser que você não se lembre ou que não consiga enxergar claramente, mas conforme me-
ditamos ontem, toda a Terra anuncia o amor de Deus, e o fato de você ter acordado hoje, contemplado o brilho 
do sol, ou a chuva talvez, já é uma grande prova do amor e das bênçãos de Deus sobre sua vida.

Que seu dia seja grandiosamente abençoado debaixo da graça e misericórdia de nosso Senhor.
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“Ensina-me bom juízo e ciência, pois cri nos teus mandamentos.” (Salmo 119.66)

No versículo anterior o salmista louva ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele lhe forneceu, conforme 
a Palavra, sendo que, no versículo de hoje, as bênçãos de Deus culminam em uma súplica: “Ensina-me bom 
juízo e ciência” ou, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, “Dá-me sabedoria e conhecimento”.

Em todos os momentos de nossa vida devemos clamar para que o Senhor Deus nos dê, mediante as situ-
ações, sabedoria para não fugir da Palavra e, em paralelo, conhecimento para discernir tanto aquilo que nos 
cerca, material e espiritualmente, bem como para compreender tanto a Palavra de Deus quanto sua aplicação 
e cumprimento nos dias atuais.

É interessante observarmos que o salmista clama por conhecimento e sabedoria e, logo em seguida, usa 
como base sua fidelidade e fé nos mandamentos de Deus. Ele não barganha com Deus, pelo contrário, ele apre-
senta ao Senhor sua devoção e amor pela Palavra, conhecendo e sabendo que nela há uma fonte inesgotável de 
conhecimento e sabedoria.

Aqui está o ponto central! Como pedir sabedoria e conhecimento para Deus se, em momento algum, bus-
camos em tua Palavra o que está determinado para a nossa vida. Sabedoria divina é condicional à nossa devo-
ção e busca pela Palavra. Quanto mais tempo passarmos meditando e refletindo acerca das Sagradas Escrituras 
e do que nela, maior será o terreno para Deus agir em nossas vidas.

Que neste dia o Senhor Deus lhes abençoe grandemente, concedendo-lhes conhecimento e sabedoria.
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“Antes de ser afligido, andava errado; mas agora guardo a tua palavra” (Salmo 119.67)

O salmista declara ao Senhor Deus que, enquanto Ele permitia que ele permanecesse no erro sem a puni-
ção divina, seus passos permaneciam longe dos Caminhos do Senhor.

Quantas vezes nós erramos e erramos e, enquanto não experimentamos a correção do Senhor não vol-
tamos para o Caminho?

Gosto muito da tradução NTLH (Nova Tradução Linguagem de Hoje), pois ela apresenta de maneira bem 
clara e atual os textos bíblicos e está escrito: “Antes de me castigares, eu andava errado”.

Neste verso encontramos um ensinamento de grande importância. Primeiro, Deus nos corrige para que, 
através do sofrimento gerado pelos nossos erros, nos voltamos a Ele e, depois de nos arrependermos, devemos 
nos firmar na Palavra, pois é nela que encontramos orientação, auxílio e refúgio.

Lembre-se de que Deus corrige ao filho que ama (Hebreus 12.6) e que o sofrimento gerado pelo erro não 
deve ser interpretado como uma separação de Deus, mas sim como uma brecha a ser preenchida pela Palavra 
e presença de Cristo Jesus.

Que Deus vos abençoe neste dia.
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“Tu és bom e abençoador; ensina-me os teus estatutos.” (Salmo 119.68)

O salmista declara à todos que o ouvem que o Senhor a quem ele serve é bom! Aqui encontramos um en-
sinamento de grande valia, Deus abençoa não porque merecemos, mas sim porque Ele é bom!

Se Deus se apoiasse em nossas virtudes para derramar de suas bênçãos creio que nenhum de nós seríamos 
contemplados, não porque somos terríveis, mas porque nossas obras, mesmo parecendo boas, não pagam as 
bênçãos que Deus nos concede.

E o salmista reconhece isto de tal forma que ele declara primeiramente o atributo moral de Deus antes da 
característica abençoadora. Temos que ter em mente que O Senhor é bom e, por causa disso, somos abençoa-
dos.

Logo em seguida o salmista clama para que o Senhor lhe ensine os estatutos, ou os mandamentos eternos. 
Percebam de que nada adianta possuirmos as bênçãos, os milagres e as vitórias sobre as nossas vidas se não 
possuirmos a Palavra de Deus em nós.

Devemos clamar para que Deus nos ensine a sua Palavra e nos dê sabedoria e discernimento para com-
preender a anunciar a Verdadeira Palavra e não aquilo que entendemos de Evangelho.

Que neste dia o Senhor Deus lhe abençoe grandemente e lhe ensine a tua Palavra.
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“Os soberbos forjaram mentiras contra mim; 
mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos.” (Salmo 119.69)

Assim como no versículo 61 deste mesmo salmo, neste versículo o salmista afirma que ímpios se levantam 
contra ele, proclamam mentiras acerca de sua vida e procuram destruí-lo.

No entanto em ambos os versículos ele claramente declara que permanecerá firmes na Palavra de Deus.

Quantas vezes inimigos se levantam contra as nossas vidas, procuram nos destruir emocionalmente, fisi-
camente e espiritualmente? Quantas vezes mentiras e calúnias são levantadas contra as nossas vidas?

Isso não importa, não importa o que dizem e o que planejam fazer conosco. Indiferente do que o mundo 
deseja e projeta devemos, em qualquer circunstância, nos manter firmes na Palavra do Senhor nosso Deus.

Devemos, assim como o salmista, permanecer firmes em nossa convicção de fé, mesmo que o mundo 
inteiro se levante contra as nossas vidas e contra o nosso Deus, pois se permanecermos nEle e em sua Palavra 
podemos confiar e ter certeza de que seremos salvos e libertos de todo mal.

Que Deus vos abençoe.
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“Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei.” (Salmo 119.70)

O salmista neste verso dá continuidade no que meditamos ontem, no qual ele declara que os ímpios se 
levantam contra ele.

Antes de compreendermos o significado da primeira parte do verso, “Engrossa-se-lhes o coração como 
gordura”, vamos ressaltar, novamente, que encontramos neste versículo o amor e a fidelidade do salmista para 
com a lei de Deus.

“Mas eu me alegro na tua lei”, o salmista declara que, independentemente da situação, do que ele está pas-
sando ele não deixa de amar e obedecer aos princípios do Senhor.

Quanto ao “Engrossa-se-lhes o coração como gordura”, recorramos à Bíblia NLTH:

“Esses homens não querem aprender a tua lei”

Independentemente se nossos opositores e inimigos desejam ou não aprender a lei de Deus nós, como 
cristãos fieis, não devemos ser influenciados por eles.

Que Deus vos abençoe.
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“Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos.” (Salmo 119.71)

Neste verso aprendemos uma das facetas da vida cristã, o sofrimento, e porque é tão importante para a 
nossa caminhada na fé.

O salmista declara que foi bom ele ter sofrido “Foi-me bom ter sido afligido”, assim como demais trechos 
bíblicos, esta declaração desarma a teoria de que os cristãos devem, em todo momento, viver uma vida de vi-
tórias e descanso.

Percebam que o sofrimento do cristão aproxima ele de Deus e o mostra quão ínfimo ele é perante as ad-
versidades.

“Para que aprendesse os teus estatutos”, ao invés de olharmos as lutas e adversidades com olhos murmura-
dores, que tal começarmos a enxergar nas lutas e adversidades um meio de aprendermos mais acerca de Deus 
e de seus propósitos para nossas vidas?

Que Deus vos abençoe neste dia.
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“Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata.” 
(Salmo 119.72)

Sabemos que, como cristãos, devemos amar a Palavra e as Leis de Deus, pois além de nos mostrar o Ca-
minho é através dela que descobrimos e aprendemos a Vontade de Deus.

No entanto, neste verso, o salmista declara seu amor e fidelidade pela Palavra em um grau extremo:

“Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata.”

Note que ele diz nas entrelinhas que indiferentemente da situação financeira em que ele se encontra, indi-
ferente se tem muito ou pouco, ele não deixará a Palavra de Deus. Podemos traçar um paralelo entre as rique-
zas aqui mencionadas com uma vida de avareza e distanciamento da Vontade de Deus.

Quanto cristãos não abandonam a Palavra de Deus para conquistar mais e mais poder, riqueza e status.

Será que faríamos o mesmo que o salmista? Que neste dia Deus vos abençoe e vos guie.
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“As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; 
dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos.” (Salmo 119.73)

Vamos iniciar mais um dia com esta maravilhosa declaração do salmista: “As tuas mãos me fizeram e me 
afeiçoaram”.

Devemos ter consciência de que foi o próprio Deus que nos formou, que detalhou cada característica e 
cada detalhe nosso. Ele te deu forma, te garantiu a vida e, porque não dizer, que te sustenta até hoje.

Deus é o único merecedor de todo o mérito, se estamos vivos hoje é porque Ele, até aqui, garantiu o fôlego 
de vida, o sustento diário e os livramentos. E tudo isso para que possamos reconhece-lo como Único Criador 
e Deus.

O salmista o louva pela vida e, logo em seguida, suplica por inteligência para aprender os mandamentos 
de Deus. Ninguém nasce sabendo e, com a Palavra de Deus é a mesma coisa, devemos pedir para que Ele, atra-
vés do Espirito Santo que há em nós, nos ensine e auxilie a compreender aquilo que está escrito em sua Palavra.

Que nesse dia o Senhor esteja lhe concedendo não apenas bênçãos materiais e espirituais, mas também 
sabedoria e inteligência na Palavra. Fiquem na Paz de Cristo Jesus.
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“Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra.” 
(Salmo 119.74)

Neste verso encontramos uma declaração magnifica por parte do salmista.

Ele nos mostra a verdadeira comunhão entre aqueles que temem ao Senhor Deus e a Sua Palavra: “alegra-
ram-se quando me viram”.

A verdadeira comunhão entre os irmãos só pode ser firmada, fortalecida e estruturada na Palavra de 
Deus, em seus estatutos e no amor verdadeiro ao Reino e causa do Senhor: “Os que te temem [...]porque tenho 
esperado na tua palavra.”

Devemos nos alegrar ao encontrarmos nossos irmãos de fé e, ao mesmo tempo, proporcioná-los alegria, 
pois estamos firmados na Palavra de Deus, o segredo da verdadeira comunhão entre os irmãos está nela, tudo 
que causa discórdia, contenda e porfias não provém do Senhor, mas sim de Satanás.

Que neste dia o Senhor Deus esteja lhe abençoando e, por que não, enviar esta breve reflexão aos seus 
irmãos na fé? Que a Paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.
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“Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste.” 
(Salmo 119.75)

Talvez este seja um versículo do qual muitos cristãos preferem não ler, afinal o salmista, em outras pala-
vras, declara (NTLH):

“Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel.”

A prova da fidelidade de Deus à sua Palavra não está nEle nos conceder tudo o que queremos e desejamos, 
mas sim em cumprir seus juízos sobre nossos erros. E o salmista reconhecia isso, ele sabia que havia errado e 
que, em determinado momento, sofreu pelo seus erros:

“Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço à tua palavra.” (v. 67)

E ainda declara que, por causa do sofrimento, ele aprendeu melhor a Vontade de Deus e a sua Palavra:

“Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos.” (v. 71)

O sofrimento não significa, necessariamente, que Deus está sendo injusto infiel ou desonesto, mas sim que 
podemos estar colhendo os frutos dos nossos erros e falhas, pode representar uma correção de Deus em algum 
ponto de nossas vidas que Ele quer que mudemos.

Se conseguirmos compreender isto, que através dos sofrimentos crescemos espiritualmente, então tere-
mos a mesma capacidade do salmista em declarar: “Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em 
tua fidelidade me afligiste.” Deus irá cumprir sua Palavra e, o fato de irmos à igreja, não o impede de nos corri-
gir pelos nossos erros. Que Deus lhe abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo.” 
(Salmo 119.76)

Qual tem sido o nosso consolo? Ou em que temos depositado nossas esperanças e forças?

O salmista afirma que seu consolo está depositado no amor de Deus ou em sua benignidade, pois, confor-
me ele diz, a Palavra do Senhor nos garante o amor de Deus. E qual é a maior prova de amor, senão o Sacrifício 
de Jesus Cristo o Calvário para abrir o Caminho para Deus?

Podemos confiar que em Deus encontraremos refúgio e proteção, pois Ele prometeu nas Sagradas Escri-
turas e é fiel para cumprir.

Não importa a situação que estamos passando, deposite-se no amor de Deus, confie nas Sagradas Escritu-
ras, pois Ele nos prometeu que, em todos os dias de nossa vida, estaria presente.

Que o Senhor Deus esteja ao seu lado abençoando grandiosamente e que, nEle, você encontre o refúgio. 
Fique na paz de Cristo Jesus.
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“Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia.” 
(Salmo 119.77)

Neste verso o salmista continua suplicando ao Senhor para que se mova em seu favor. No versículo em 
que meditamos ontem ele declara que na benignidade de Deus ele encontra consolo e, no versículo de hoje, ele 
clama para que a misericórdia do Senhor esteja sobre ele.

Note que ele clama por misericórdia a Deus e, logo em seguida ele apresenta o motivo: “para que viva”. 
Sabemos que “As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias 
não têm fim;”

Todos nós merecíamos a morte, no entanto, por causa do grande amor e misericórdia de Deus, em Cristo 
Jesus, nos foi garantido um meio de nos achegarmos até Ele. No entanto o requisito é viver conforme a Palavra 
e, no verso acima, percebemos o amor do salmista aos mandamentos do Senhor “a tua lei é a minha delícia”.

Ele clama por misericórdia para que continue vivo, pois sabe que é um pecador e não merece nada, no 
entanto em seguida declara qual é o motivo de sua vida. Percebam que o salmista não pede para continuar vivo 
a fim de conquistar mais bens materiais, mais dinheiro, mais poder etc. e sim porque a Lei do Senhor é mui 
preciosa para ele e, por isso, ele ama viver, pois ama cumprir a Palavra de Deus.

Que neste dia o Senhor Deus esteja abençoando grandiosamente a cada. Fique na Paz de nosso Senhor 
Jesus Cristo.
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“Confundam-se os soberbos, pois me trataram duma maneira perversa, sem causa; mas eu me-
ditarei nos teus preceitos.” (Salmo 119.78)

O salmista não deseja o mal daqueles que o perseguiu, pelo contrário, como servo de Deus ele clama pela 
justiça divina.

Com toda certeza ele foi perseguido pela sua lealdade ao Senhor. Quantas vezes não somos ridiculariza-
dos, chamados de “quadrados”, mente fechada ou coisas semelhantes por vivermos conforme os mandamentos 
de Deus?

Pode ser que você esteja passando pela mesma situação que o salmista. Pessoas soberbas e sem temos à 
Palavra lhe trata de maneira injusta, perversa, sem nenhuma causa, apenas pelo fato de você fazer a diferença, 
ser luz em meio as trevas e, com seu comportamento, condenar o padrão de vida deles.

Não se preocupe, confie no Senhor, pois conforme o salmista declara no início do verso, os soberbos hão 
de ser confundidos.

Permaneça leal aos seus princípios de fé, tal como o salmista declara no final do versículo: “mas eu medita-
rei nos teus preceitos”. Note que “meditar” não se trata apenas de ler, mas sim de ler, guardar no coração, pensar 
e refletir acerca dos ensinamentos e, por fim, praticá-los.

Que neste dia o Senhor Deus esteja lhe abençoando, guiando e livrando-o dos soberbos. Fique na Paz de 
Cristo.
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“Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos.” 
(Salmo 119.79)

Ontem meditamos na súplica por parte do salmista, a Deus, para que Ele faça justiça àqueles que, sem 
causa alguma, lhe fizeram mal e, dando continuidade, ele inicia este versículo conclamando àqueles que te-
mem ao Senhor para se ajuntar a ele. O salmista ao fazer esta declaração sabe que quanto mais irmãos tementes 
ao Senhor juntos mais forças terão para enfrentar as forças malignas e as opressões do mundo. Conforme está 
escrito:

“E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; 
e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.” (Eclesiastes 4.12)

A verdadeira comunhão com nossos irmãos não serve apenas para alegrar nosso coração, mas também 
para unirmos forças para prosseguir na caminhada da fé e para combater mais duramente toda oposição ma-
ligna.

Outro ensinamento que podemos retirar deste verso é que devemos estar selecionando aqueles que farão 
parte da nossa vida e caminhada: “Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus 
testemunhos”.

Não é errado possuir colegas que ainda não servem ao Senhor, no entanto devemos tomar cuidado para 
que o molde de vida deles não nos corrompa e nos afaste dos caminhos do Senhor, além disso cabe lembrar 
que, em todos os momentos, devemos resplandecer a Luz de Cristo para que, através de nosso comportamento 
e fala, venham conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus.

Que o Senhor Deus esteja lhe abençoando grandemente. Fique na Paz de Jesus Cristo.
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“Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido.” (Salmo 119.80)

O salmista, seguindo a mesma linha de raciocínio do verso anterior, clama ao Senhor para que seu cora-
ção esteja de acordo com os mandamentos eternos.

Percebam que no versículo setenta e nove ele conclama àqueles que temem ao Senhor para se ajuntar a ele, 
sendo que agora, no versículo oitenta, pede ao Senhor para manter-se firme na Palavra.

Como seres humanos estamos sujeitos ao erro, o Apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios 10.12: 

“Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia.”

Por isso devemos, constantemente, clamar ao Senhor para nos auxiliar na caminhada, para nos dar forças 
e nos livrar do mal. Devemos ter este desejo, que “seja reto o meu coração nos teus estatutos”.

Se assumirmos esta postura teremos a certeza de que não seremos confundidos, pois nossa orientação 
provém das Sagradas Escrituras e, nela, não há engano.

Que neste dia o Senhor Deus esteja lhe abençoando grandemente e lhe guiando. Fique na Paz do nosso 
Senhor Jesus Cristo.
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“Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra.” (Salmo 119.81)

Quantas vezes estamos passando por momentos difíceis e nossa alma já não consegue enxergar mais ne-
nhuma saída. Creio que todos enfrentamos problemas e provações que, aos nossos olhos humanos, não pos-
suem nenhuma solução possível.

No entanto, tal como o salmista, devemos esperar na Palavra do Senhor e confiar que Ele nos auxiliará no 
tempo certo.

Note que a primeira parte do versículo nos faz entender que o salmista estava passando por um momento 
terrível de adversidades, pois afirma: “Desfalece a minha alma pela tua salvação”. Ele nos leva a entender que, 
somente em Deus, havia o escape para suas adversidades.

O salmista declara claramente que em nenhum lugar, além da Palavra de Deus, há o refúgio e a proteção.

Que neste dia venhamos confiar que em Deus encontraremos o refúgio e o escape para as nossas adversi-
dades. Fique na Paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus vos abençoe.
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“Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa; entretanto, dizia: 
Quando me consolarás tu?” (Salmo 119.82)

No último versículo que meditamos, no sábado, o salmista declara: “Desfaleceu a minha alma, esperando 
por tua salvação; mas confiei na tua palavra.”

E, no verso de hoje, ele continua afirmando que ainda espera nas promessas do Senhor Deus. “Os meus 
olhos desfaleceram”. Ou seja, ele está cansado de tanto esperar pela ação divina. Note que este “cansado” se re-
fere ao cansaço físico, pois a NTLH apresenta:

“Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste”

Por causa das adversidades o salmista declara que sua situação física está se debilitando e, enquanto o au-
xílio de Deus não chega ele continua esperando e confiando na Palavra do Senhor, clamando por Ele: “Quando 
vens me consolar?”.

Não é errado clamar pelo auxílio de Deus, desde que não exijamos aquilo que desejamos e não aquilo que 
Ele deseja. No entanto a Palavra do Senhor é clara:

“Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate, abrir-se-lhe-á.” (Lucas 11.10)

Que neste dia as bênçãos, a salvação e consolo do Senhor estejam sobre a vossa vida. Fiquem na Paz de 
Jesus Cristo.
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“Pois estou como odre na fumaça; contudo não me esqueço dos teus estatutos.” (Salmo 119.83)

Neste verso o salmista ainda segue a mesma linha de súplica encontrada nos versículos anteriores.

Percebam que, por insistir em falar acerca de seu sofrimento, é bem provável que as adversidades que ele 
enfrentava estavam muito acima das suas capacidades pessoais, intelectuais e físicas.

Trazendo para nossas vidas, quantas vezes parece que não encontremos solução para nossas lutas e adver-
sidades? Quantas vezes parece que morreremos em meio a tantos problemas?

Devemos ter em mente que, mesmo em meio aos problemas e adversidades, não devermos, assim como o 
salmista se apartar da Palavra de Deus: “contudo não me esqueço dos teus estatutos.”

Embora ele apresente seu desespero ao Senhor e clama para que Ele solucione seus problemas percebemos 
que, em paralelo, o salmista permanece fiel à Palavra de Deus. Percebam que de nada adianta clamarmos por 
auxílio de Deus se, em nossas vidas, existem pontos que ainda entram em desacordo com as Sagradas Escritu-
ras.

Não sei o que você, querido leitor e irmão, está passando, não sei quais são seus medos, suas provações e 
lutas, no entanto creio firmemente que, tal como o salmista eleva seu clamor ao Senhor, em Deus você encon-
trará a solução para seus problemas. Basta apenas apresenta-los ao Senhor e, paralelamente, permanecer firme 
nas Sagradas Escrituras.

Que seu dia seja grandiosamente abençoado e que a Paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.
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“Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem?” 
(Salmo 119.84)

Neste verso o salmista ainda continua clamando pelo auxílio de Deus e por sua justiça.

Note que ele questiona ao Senhor até quando ele esperará pelo seu socorro e por quanto tempo ainda per-
manecerá em aflição “Quantos serão os dias do teu servo?”

E, novamente, vemos uma súplica para que a justiça divina seja feita àqueles que o perseguem e desejam 
o mal e destruição de sua alma “Quando me farás justiça contra os que me perseguem?”

No devocional de ontem eu disse que não sei quais são seus problemas e adversidades, mas que somente 
em Deus você encontrará a solução para eles. E hoje bato novamente na mesma tecla.

Confie no Senhor, não desanime, pois nEle você encontrará a solução e o escape para suas adversidades.

Que o Senhor Deus lhe abençoe grandemente, fique na Paz de Jesus.
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“Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são 
verdade. Com mentiras me perseguem; ajuda-me.” (Salmo 119.85-86)

O salmista neste verso continua clamando pelo auxílio do Senhor Deus e pelo seu livramento, percebam 
que ele declara não apenas as suas perseguições, mas também algo de extrema importância na vida cristã: a 
Palavra de Deus.

Primeiramente ele anuncia que os seus inimigos procuram mata-lo, depois o salmista nos diz que, através 
de mentiras, eles o perseguem.

Dois pontos interessantes a serem observados é que:

1) Por viver em verdade, ou seja, na Palavra de Deus, o salmista é perseguido “Todos os teus mandamentos 
são verdade”;

2) Todos aqueles que se levantaram contra ele estavam se opondo à Palavra de Deus “Os soberbos me ca-
varam covas, o que não é conforme a tua lei” e se alinhando à mentira “Com mentiras me perseguem”.

Se, assim como o salmista, estivermos amparados na Palavra de Deus e em sua Verdade podemos, sem 
sombra de dúvidas, confiar que o socorro nos alcançará, mesmo que pareça que iremos afundar em meio as 
adversidades. O salmista Davi nos diz: “Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu 
o meu clamor.” (Salmo 40.1)

Espere no Senhor, confie em sua Palavra e, acima de tudo, mantenha-se na Verdade, pois, mesmo que pa-
reça demorar, o auxílio de Deus virá no momento certo. Que Deus vos abençoe, fique na Paz do nosso Senhor 
Jesus Cristo.
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“Quase que me têm consumido sobre a terra; mas eu não deixei os teus preceitos.” 
(Salmo 119.87)

Ontem meditamos nos versículos em que o salmista afirma estar sendo perseguido com base em mentiras 
e, neste versículo, ele retoma ao contexto anterior ao dizer que “Quase que me têm consumido sobre a terra”.

Note que a perseguição por ele enfrentada foi tão extrema que, a sua vida, estava em jogo. Pode ser que 
você esteja passando por situações semelhantes, mas assim como o salmista permaneça na Palavra de Deus.

“Mas eu não deixei os teus preceitos”. Note que, indiferentemente, das circunstâncias e provações o salmis-
ta declara fidelidade à Palavra e perseverança naquilo que crê.

Somente nas Sagradas Escrituras encontramos refúgio e abrigo ante às adversidades. Confie no Senhor 
Deus e permaneça firme em seus mandamentos.

Que Deus abençoe grandiosamente o seu dia. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Vivifica-me segundo a tua benignidade; então, guardarei o testemunho da tua boca.” 
(Salmo 119.88)

O salmista finaliza seu clamar ao Senhor rogando para que Ele o vivifique, ou seja, lhe dê vida, conforme 
a benignidade de Deus. Note que ele clama a Deus para que lhe dê vida, não porque seu desejo é desfrutar das 
coisas terrenas, mas sim porque ele anseia em permanecer fiel às Sagradas Escrituras.

“Por causa do teu amor, livra-me da morte para que eu possa obedecer aos teus mandamentos.”

Desde o versículo oitenta e um até o versículo oitenta e sete, verificamos que o salmista estava passando 
por uma provação extrema e acima de suas capacidades. No entanto, mesmo estando em meio à tempestade, 
ele não encerra este trecho pedindo vitória sobre seus inimigos, nem a morte deles, nem muito menos vitórias 
materiais.

Pelo contrário ele clama para que o Senhor lhe dê vida para continuar obedecendo a Palavra de Deus, 
pois ele sabe que se estiver firme nos Mandamentos Eternos sua vida terrena, seus bens, suas capacidades in-
telectuais e físicas podem até estar minguando, no entanto, sua vida eterna está garantida em Deus. E é isso 
que realmente importa para nós, “pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” 
(Marcos 8.36)

Que Deus vos abençoe grandiosamente neste dia. Permaneça firme nos caminhos da Salvação. Fique na 
Paz de Jesus Cristo.
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“Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu.” (Salmo 119.89)

Hoje meditaremos, rapidamente, neste belo verso do Salmo 119. Nos últimos devocionais refletimos acer-
ca das aflições que o salmista estava sofrendo e, agora, nos deparamos com uma declaração de louvor ao Se-
nhor Deus.

“Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu.”

Sabemos que a Palavra de Deus é eterna e imutável e, o salmista também sabia disto. E, neste versículo, ele 
não apenas eleva um louvor ao Senhor e seus mandamentos, mas também traça um paralelo com um versículo 
anterior, de número 64:

“A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade...”

Da mesma maneira o salmista está afirmando que a Palavra de Deus e seus eternos estatutos estão sendo 
anunciados tanto pelos justos quanto pela própria natureza. Em outro salmo encontramos uma declaração 
maravilhosa:

“Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declara-
ção a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes 

em toda a extensão da terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo.” (Salmo 19.1-4)

Passamos uma semana meditando em como o Senhor Deus nos auxilia e nos dá forças diante das lutas e 
adversidades e, hoje, começaremos a semana louvando ao Senhor, pois sua Palavra está escrita nos céus. Suas 
misericórdias não tem fim e por sua benignidade somos sustentados.

Que Deus vos abençoe. Fique na Paz de Cristo Jesus.

86

Lâmpada Para os Meus Pés

Devocional 82



“A tua fidelidade estende-se de geração a geração; tu firmaste a terra, e firme permanece.” 
(Salmo 119.90)

Iniciamos mais um devocional e, assim como o salmista, louvemos, pois a fidelidade de Deus não tem fim.

Fidelidade a nós? Não, Deus é fiel à sua Palavra, tudo que Ele declarou nas Sagradas Escrituras há de se 
cumprir e não estou me referindo apenas às promessas divinas, mas também aos julgamentos e juízos.

O salmista engrandece ao Senhor pela sua fidelidade e pelo seu grande poder “tu firmaste a terra, e firme 
permanece”. Tudo o que Deus criou, no princípio, permanece imutável, exceto pelo fato de que nós temos, dia 
após dia, destruído o que o Senhor Deus criou.

Mas não quero fazer nenhum discurso ambientalista, quero apenas que por um momento você pare e re-
flita acerca do grande poder de Deus e de como Ele, mesmo possuindo todos os direitos de dar e tomar a vida, 
ainda nos concede a chance de vivermos, mesmo sendo tão pecadores.

Creio que a cada manhã em que acordamos inteiros, sem nenhum problema, o Senhor Deus está nos 
mostrando sua misericórdia. Não sei como tem sido sua vida ou o que você tem passado nestes últimos dias, 
no entanto creio que, se ainda está vivo e, por algum motivo, está lendo este breve devocional, é porque ainda 
há esperança para a sua vida, e ela se chama Jesus Cristo.

Através de Cristo temos, não apenas livre acesso a Deus, mas também a garantia de uma vida eterna em 
Sua Presença.

Que o Senhor Deus lhe abençoe grandemente neste dia. Fique na Paz de nosso Senhor Cristo Jesus.
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“Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje; porque todas as coisas te obedecem.” 
(Salmo 119.91)

Deus com seu grande poder firmou a terra e os céus e, através da sua criação, anuncia a sua Palavra.

Conforme meditamos ontem, o salmista declara neste versículo que todas as obras feitas pela mão de 
Deus permanecem, se mantem através das gerações.

E, olhando para este verso, me vêm à mente o que Paul Washer diz em uma de suas pregações. Todas as 
estrelas obedeceram a voz de nosso Senhor, assim como os mares, a terra e tudo o que neles foram criados.

Deus com o poder de sua voz ordenou e todas as coisas o obedeceram. Tudo o que Ele determinou per-
manece tal como Ele o fez.

No entanto nós, criação dEle, embora criados para louvá-lo, nos desviamos do Caminho da Verdade. En-
quanto todo o Universo obedece ao som da sua voz, nós, meros mortais, insistimos em seguir nosso próprio 
caminho, em rejeitar o chamado de Deus e a oportunidade de sermos livres.

Nesta manhã quero, juntamente com você, parar para refletir acerca de nossa vida, nossos erros e acertos 
e em que podemos melhorar daqui em diante.

“Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje”

Toda a obra da criação permanece e testifica do poder de Deus e de sua Glória, basta olhar para os céus, 
tudo manifesta a glória de Deus:
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“Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declara-
ção a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes 
em toda a extensão da terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é 

qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma ex-
tremidade dos céus, e o seu curso, até à outra extremidade deles; e nada se furta ao seu calor.”

(Salmo 19.1-6)

Que seu dia seja grandiosamente abençoado em Deus, pare, ao menos, por uns dois minutos e observe a 
criação do nosso Senhor. Fique na Paz de Jesus Cristo.
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“Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia.” 
(Salmo 119.92)

Neste verso encontramos um elo entre este trecho e o que meditamos há alguns dias:

“Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação; mas confiei na tua palavra.”

Percebam que versos atrás o salmista declara estar passando por um momento de grande aflição e deses-
pero, no entanto permanecia firme nos estatutos e mandamentos de Deus. E, no versículo de hoje, ele declara 
que a resposta para ele ter passado pelos momentos de angústia a provação está na Palavra de Deus.

Por quantas batalhas já não passamos e, quando olhamos para trás, percebemos que sem Deus nunca 
conseguiríamos enfrentar e vencer as lutas? Pode ser que você esteja, neste exato momento, enfrentando algum 
tipo de provação, no entanto faça tal como o salmista, deposite sua alegria e confiança nas Sagradas Escrituras.

Pois, quando tudo isso se findar, você poderá dizer:

“Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia.”

Confie que o Senhor possui o melhor para nossas vidas espirituais e materiais, pois Ele não enxerga ape-
nas o nosso presente, como nós enxergamos, mas sim o nosso futuro e, a luta que passamos hoje, nos auxiliarão 
futuramente.

Que Deus vos abençoe grandemente, confie nele e fique na Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
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“Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado.” (Salmo 119.93)

Encontramos nas Sagradas Escrituras, além de orientações práticas para a nossa vida, o Caminho da Sal-
vação e a Verdadeira Vida que é Jesus Cristo.

O salmista sabia que nos preceitos do Senhor ele encontraria a vida para sua alma, pois somente na Pala-
vra de Deus encontramos o real sentido de viver e, de que maneira, podemos alcança-lo.

Sabemos que somente Jesus Cristo é o Caminho para os Céus e o Único mediador entre Deus e os homens 
sendo que, em seu Sacrifício, temos a possibilidade de recebermos a Vida.

Enquanto permanecermos afastados da Palavra de Deus, ou seja, enquanto vivermos de acordo com as 
nossas próprias vontades e desejos estaremos caminhando pelas veredas da morte, pois nossos caminhos são 
caminhos de pecado.

No entanto a partir do momento em que nos encontramos com a Cruz de Cristo, compreendemos o pro-
pósito de seu Sacrifício e abandonamos nossas antigas práticas passamos a caminhar pela Vida.

Em momento algum devemos nos apartar das Sagradas Escrituras, pois nela encontramos orientações de 
extrema importância para que, durante a caminhada, nossos pés estejam firmes nos estatutos do Senhor sem 
desviar para a esquerda e nem para a direita.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Sou teu, salva-me; pois tenho buscado os teus preceitos.” (Salmo 119.94)

Mais um dia de vida que o Senhor nos concede e começamos mais uma manhã meditando nas Escrituras 
Eternas.

O salmista eleva sua oração ao Senhor Deus louvando pela sua Eterna Palavra (vv.89), pela sua fidelidade 
eterna (vv. 90), o exalta pelas obras de suas mãos (vv. 91), e apresenta-se dependente da Lei do Senhor (vv. 92 
e 93).

No versículo de hoje o salmista se apresenta ao Senhor como sendo dele, ou seja, não apenas se entrega aos 
cuidados do Senhor como também se compromete a cumprir, em todo momento, os mandamentos de Deus.

Na segunda parte do versículo encontramos o pré-requisito para “sermos do Senhor”:

“...tenho buscado os teus preceitos”

Percebam que não há como nos entregarmos aos cuidados de Deus se não buscarmos em sua Palavra o 
modelo de vida e conduta que Ele deseja que tenhamos.

Se realmente desejamos nos entregar ao Senhor devemos, primeiramente, nos entregar à sua Palavra, pois 
ela é a orientação que o Senhor Deus nos deixou.

Que seu dia seja grandiosamente abençoado por nosso Senhor e fique na Paz de Jesus Cristo.
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“Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos.” 
(Salmo 119.95)

O salmista declara que por andar de maneira correta e verdadeira, por causa de seu temor à Palavra de 
Deus, os ímpios esperam para destruí-lo.

No entanto mesmo sendo alvo do ódio dos maus, o salmista não se preocupa, pois sua confiança está de-
positada na Lei do Senhor e em seus mandamentos.

Isso não significa que não sofreremos agravo ou mal, mas sim que, mesmo em meio a eles, nossa confian-
ça, salvação e proteção eterna permanecem firmes em Deus e em suas promessas.

Independentemente das circunstâncias nossa atenção deve estar voltada para os preceitos eternos de Deus.

Confie no Senhor, pois mesmo em meio a luta, Ele lhe proverá o sustento, proteção e, por fim, o escape.

Que Deus vos abençoe e fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo.” (Salmo 119.96)

Hoje iremos meditar brevemente em mais um versículo do Salmo 119.

O salmista declara ao Senhor Deus que, em toda sua vida, ele tem presenciado obras de perfeição, através 
da natureza, dos feitos humanos etc. e nós, quantas vezes não nos deparamos com algo que, aos nossos olhos 
trata-se de um belo exemplo de perfeição.

Acho maravilhoso a obra de Deus, a perfeição da natureza e dos bens naturais. É realmente muito lindo e, 
sinto muita alegria ao ver, toda manhã quão grande são os feitos do Senhor. No entanto tudo irá acabar, todos 
os bens naturais, toda perfeição demonstrada no universo um dia há de se acabar.

Porém, conforme o salmista afirma, os mandamentos de Deus não tem fim! Um dia tudo irá terminar, no 
entanto o que Deus declarou nas Sagradas Escrituras não se findará. Isso inclui tanto as bênçãos eternas quanto 
a perdição eterna.

“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.”

(Mateus 24.35)

Que o Senhor Deus lhes abençoe grandemente e que, neste dia, seus passos sejam guiados pela Palavra do 
Senhor. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia.” (Salmo 119.97)

Mais um dia meditando na Palavra de Deus e, assim como o salmista declara, devemos amá-la com todo 
o nosso coração.

Isso não significa que devemos apenas dizer que a amamos, mas sim demonstrar o nosso amor à Palavra 
através de atitudes, através de nossa obediência.

O salmista traça um paralelo entre amar a Palavra e meditar nela todo o dia. Percebam que se a amamos 
de todo o nosso coração, não apenas a lemos, mas também a mantemos em nossas mentes, ou seja, meditamos 
durante todos os nossos dias, colocamos nossas atitudes diante dos padrões de Deus e verificamos se encaixam 
no que as Sagradas Escrituras determinam para nós.

Que neste dia venhamos andar em retidão perante a Palavra do Senhor e, demonstrar através de nossas 
ações, o amor que possuímos por ela. Que Deus vos abençoe e fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos; 
pois estão sempre comigo.” (Salmo 119.98)

Através dos mandamentos do Senhor Deus, alcançamos a verdadeira sabedoria. A Palavra de Deus não 
nos traz apenas ensinamentos e orientações para nossas vidas, mas também nos capacita para que, diante das 
situações, consigamos, por intermédio do Espirito Santo, agir da maneira correta.

O salmista declara que Deus lhe concedeu mais sabedoria dos que seus inimigos e o interessante é que ele 
declara ao final do versículo que “estão sempre comigo”, note que o salmista se refere aos mandamentos de Deus 
e não aos seus inimigos.

E é aqui que está o segredo, somente mantendo a Palavra de Deus em nossos corações todos os dias e cul-
tivando-a em nossas mentes é que seremos mais sábios do que aqueles que desejam nosso mal.

Lembre-se de manter a Palavra do Senhor em seu coração durante este dia e que Deus lhes abençoe. Fique 
na Paz de Cristo Jesus.
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“Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, 
porque os teus testemunhos são a minha meditação.” (Salmo 119.99)

No último devocional o salmista declara que, através dos mandamentos do Senhor, ele possui mais sabe-
doria do que seus inimigos.

E, no versículo de hoje, vemos ele falando novamente que, por intermédio da Palavra de Deus e do Espí-
rito Santo, sua sabedoria e entendimento ultrapassa até mesmo aqueles que o ensinam.

Não que o salmista esteja “se achando”, num português corriqueiro, pelo contrário ele reconhece que todo 
seu conhecimento e toda a sua capacidade intelectual provem do Senhor Deus e que, somente nEle, ele encon-
tra as respostas para seus problemas, adversidades e questionamentos.

Se clamarmos ao Senhor Deus com toda certeza Ele nos concederá da sua sabedoria e conhecimento, tan-
to para compreendermos os assuntos seculares, quanto para discernir as Sagradas Escrituras.

Que Deus vos abençoe e fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Entendo mais do que os antigos; porque guardo os teus preceitos.” (Salmo 119.100)

Os estatutos do Senhor além de nos trazer vida, consolo, proteção e orientação, nos concede sabedoria e 
entendimento.

Em mais um versículo o salmista declara que, pela meditação na Palavra de Deus, seu conhecimento e 
entendimento são superiores àqueles que não amam e seguem os estatutos eternos, principalmente no que se 
refere à sabedoria e entendimento espiritual.

Podemos ter certeza que mesmo sem possuirmos nenhuma condição de estudarmos ou de adquirir al-
guma forma de conhecimento secular podemos ter certeza de que através da meditação e auxílio do Espirito 
Santo a sabedoria do Senhor nos auxiliará em todos os momentos.

Confie em Deus e clame para que Ele lhe auxilie e lhe conceda sabedoria e conhecimento. Fique na Paz 
de Cristo Jesus.
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“Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra.” (Salmo 119.101)

Como cristãos sabemos que em oposição aos caminhos do Senhor estão os caminhos da perdição que, aos 
olhos carnais, aparentam ser mais agradáveis, prazerosos e de muita alegria.

Além disso sabemos que, para chegar até Deus devemos passar pela porta estreita e permanecer no cami-
nho estreito, pois “se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;” 
(Mateus 16.24)

Deixar de fazer o mal e de andar conforme o mundo é uma escolha nossa, Deus não vai enviar um anjo 
dos céus para te puxar pelo colarinho da sua camisa e te trazer de volta para o caminho estreito. Ele não nos 
obriga a obedecê-lo.

Embora o pecado traga consequências e juízos da parte de Deus para as nossas vidas, não devemos deixar 
de cometê-lo apenas por temer o julgamento de Deus, devemos deixar o pecado e tudo aquilo que possa nos 
afastar dEle porque o amamos e desejamos estar próximo de sua face.

É isso que o salmista está declarando! Ele diz que por escolha deixou de andar nos caminhos maus para 
guardar a Palavra de Deus.

Devemos fazer o mesmo, tudo que pode nos desviar de Deus deve ser retirado de nossas vidas, não porque 
eu tenho medo de Deus, mas sim porque eu o amo.

Que o Senhor Deus esteja lhe abençoando e guiando-o durante este dia, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste.” (Salmo 119.102)

Dando continuidade ao versículo 101 o salmista declara ao Senhor que não se distanciou de sua Palavra, 
mas procurou viver em conformidade com as Sagradas Escrituras.

Percebam que a postura do salmista mediante as Sagradas Escrituras, de não se distanciar da Palavra de 
Deus e de não andar nos caminhos maus (v. 101), se firmam não apenas naquilo em que ele aprendeu do Se-
nhor, “pois tu me ensinaste”, mas também de sua dedicação em manter-se nos caminhos retos: “Desviei os meus 
pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra.”

Nesta breve reflexão quero deixar isto, que em todos os momentos, devemos nos esforçar para que, dia 
após dia, venhamos permanecer com nossos pés firmes nas Sagradas Escrituras e, além disso, procurar, cada 
vez mais, desviar dos caminhos errôneos.

Que o Senhor Deus lhe abençoe e lhe guie, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca.” 
(Salmo 119.103)

Mais um dia que o Senhor Deus nos concede e mais uma manhã na qual meditamos mais um pouco nas 
Sagradas Escrituras.

Neste verso o salmista declara que a Palavra de Deus é, para ele, mais doce do que o mel, no entanto o que 
seria isto?

Ao contrário de outro trecho muito conhecido em que o Apóstolo João escreveu no qual ele comia um 
livrinho que na boca era doce, no entanto no estômago se tornava amargo, para nós, servos de Cristo, a Palavra 
de Deus é doce, pois encontramos não apenas inúmeras promessas, mas também orientações e ensinamentos 
para nossas vidas.

Enquanto que para os ímpios a Palavra de Deus se apresenta amarga, pois declara juízos contra seus cos-
tumes e práticas iníquas, para nós é um consolo, pois embora ela nos mostre em que temos errado e em que 
devemos melhorar, não há melhor consolo, ensinos, orientações e promessas do que os que estão registrados 
nas Sagradas Escrituras.

Que neste dia o Senhor Deus esteja lhe abençoando e guiando e que, a Palavra do Senhor, seja nossa com-
panhia em todos os nossos passos. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Pelos teus mandamentos alcancei entendimento; por isso odeio todo falso caminho.” 
(Salmo 119.104)

Neste verso o salmista reforça o que ele dizia do versículo 98 ao 100, nos quais ele afirma que a Palavra do 
Senhor lhe fez mais sábios do que os demais.

No entanto neste verso ele declara que, por causa do que a Palavra de Deus lhe concedeu e os benefícios 
inestimáveis alcançados graças a sua perseverança na fé, seus pés não desviarão do caminho da salvação.

Trata-se de uma decisão voluntária do salmista. Percebam que ele poderia dizer: “Deus me deu sabedoria 
e entendimento, agora eu abandono seus caminhos e me dou bem no meio dos ímpios”, mas não, ele salmista re-
conhece que sem Deus não chegará a lugar nenhum e que os caminhos dos pecadores são todos recheados de 
ilusão, pois ele afirma: “odeio todo falso caminho” e que o fim deles é a morte.

Além disso, por ter recebido o verdadeiro conhecimento e sabedoria de Deus, o salmista possui a capaci-
dade de discernir o mundo espiritual de maneira a enxergar o que realmente provém ou não do Senhor e, por 
isso, ele pode declarar com toda a certeza de que odeia tudo o que contradiz a Palavra e que possa comprome-
ter sua caminhada na fé.

Que o Senhor Deus lhe abençoe e guie. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” (Salmo 119.105)

Creio que este é o versículo mais conhecido e recitado deste salmo. Não que seja o mais importante do que 
os demais, no entanto este verso nos revela uma verdade importante para nos cristãos:

Estamos andando e vivendo num ambiente escuro e sombrio, o mundo em que vivemos está repleto de 
maldade e falta de temor ao Senhor, este mundo está envolto em trevas e iniquidade, mas também pode se 
apresentar formoso e atraente aos olhos canais.

O salmista sabia disso, pois ao declarar “lâmpada para os meus pés é tua palavra” ele procura dizer que 
apenas na Palavra do Senhor ele encontra uma maneira confiável de enxergar as coisas deste mundo, pois ela 
ilumina e apresenta a ele o que realmente este mundo é. Devemos tomar muito cuidado para não nos deixar-
mos enganar com os vultos deste mundo, mas devemos sempre trazê-los à luz da Palavra para discernirmos o 
que realmente são.

Para finalizar quero deixar um comentário da Bíblia Diário Viver acerca deste versículo:

“É óbvio que se caminharmos na noite no meio do bosque necessitaremos uma luz que nos impeça de trope-
çar com as raízes de alguma árvore ou cair em alguns fossas. Nesta vida, andamos através de um bosque escuro 
de maldade. Não obstante, a Bíblia pode ser a luz que nos mostre o caminho para frente para assim não tropeçar 
ao caminhar. Revela-nos as raízes enredadas de filosofias e falsos valores. Estude a Bíblia para que possa ver seu 
caminho com a suficiente claridade e assim permanecer no caminho correto.”

Que Deus lhe guie durante este dia e abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
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“Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos.” (Salmo 119.106)

O salmista estabeleceu um propósito em seu coração: cumprir e viver o que as Sagradas Escrituras deter-
minam.

Devemos fazer o mesmo todos os dias da nossa vida, embora possa parecer difícil viver nos moldes das 
Sagradas Escrituras num mundo tão corrompido como o nosso, podemos, com toda certeza, confiar que se 
colocarmos em nosso coração e firmarmos nossos pés na Palavra de Deus, o Senhor sempre estará ao nosso 
lado nos auxiliando a andar por caminhos retos.

Embora possa parecer difícil e árduo permanecer firmes na Palavra do Senhor enquanto tudo ao nosso 
redor aponta para a direção contrária, podemos ter certeza de que, naquele Grande Dia, seremos recompensa-
dos pela nossa perseverança e fidelidade aos mandamentos eternos.

Que o Senhor Deus te abençoe e guarde, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Estou aflitíssimo; vivifica-me, ó SENHOR, segundo a tua palavra.” (Salmo 119.107)

O salmista clama ao Senhor para que Ele o auxilie, mesmo declarando nos versículos anteriores que não 
apartaria das Sagradas Escrituras.

Possivelmente, se analisarmos o contexto, podemos entender que o salmista estava aflito por causa de sua 
fidelidade aos mandamentos do Senhor.

Notamos que ele clama por vida segundo a Palavra, ou seja, o salmista estava tão ligado aos mandamentos 
eternos que reconhecia que, mesmo em meio às lutas, ele precisava que o Senhor agisse de acordo com a Pala-
vra e não de acordo com sua vontade.

Venhamos fazer o mesmo neste dia, venhamos reconhecer a nossa dependência e necessidade que possu-
ímos de Deus e de sua Palavra, mesmo que não estejamos passando por nenhuma adversidade ou luta.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó SENHOR; 
ensina-me os teus juízos.” (Salmo 119.108)

O salmista roga ao Senhor Deus para que Ele incline-se ao seu louvor e adoração.

A Palavra de Deus nos deixa claro que Deus não está preocupado com os bens materiais que possuímos, 
mas sim com nossa adoração e devoção sinceras, pois o que realmente pesará na eternidade não será o montan-
te de dinheiro que acumulamos em vida, mas sim nossa lealdade e fidelidade para com as Sagradas Escrituras.

O salmista sabia disto, tanto que ele roga ao Senhor “Aceita, as oferendas voluntárias da minha boca”, pois 
se o Senhor Deus aceitasse seu louvor e adoração já seria o suficiente.

Devemos buscar a aprovação de Deus, devemos procurar entoar um louvor sincero e verdadeiro a Ele. 
Note que quando digo “louvor” não me refiro apenas em cantar ou tocar, mas sim à totalidade da nossa vida 
conforme o Apóstolo Paulo escreve:

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Romanos 12.1)

Nossa maneira de viver, andar, falar, expressar, nossos costumes, nossos hobbies e prioridades refletem 
não apenas o que somos, mas também o que possuímos como centro da nossa vida. Se é Deus tudo em nós 
girará entorno dEle, mas se não é Deus, então estaremos cheirando como o mundo.

Que neste dia o Senhor Deus venha lhe conduzir pelos seus caminhos. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“A minha alma está de contínuo nas minhas mãos; todavia não me esqueço da tua lei.” 
(Salmo 119.109)

Por quantos momentos difíceis não passamos? Por quantas provas? Momentos em que pensamos e não 
enxergamos nenhuma solução ou saída.

Sabemos que sofreremos neste mundo, Jesus nos deixou claro:

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 
venci o mundo.” (João 16:33)

No entanto podemos confiar que, mesmo no meio da tempestade, o Senhor Deus está no controle. Pode 
parecer que não, no entanto as lutas que enfrentamos não são para nos destruir, mas sim para nos edificar e 
nos fortalecer na fé.

Confie no Senhor Deus e entregue os seus caminhos a Ele. Que a bênção de Cristo Jesus esteja convosco, 
fique na Paz.
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“Os ímpios me armaram laço; contudo não me desviei dos teus preceitos.” (Salmo 119.110)

Novamente o salmista declara que, aqueles que não temem ao Senhor Deus, se levantaram para destruir 
sua vida.

No entanto, indiferente, ele permaneceu nos estatutos do Senhor, pois ele sabia que, mesmo que sua vida 
terrena se findasse, ele possuía uma na eternidade. E é exatamente por este motivo que ele afirma “não me 
desviei dos teus preceitos”, pois a garantia de estar eternamente ao lado de Deus se encontra não apenas em re-
conhecer o Sacrifício de Cristo, mas também em viver e andar de acordo com o que está escrito nas Sagradas 
Escrituras.

Jesus disse para seus discípulos em Mateus 10.28:

“E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer 
no inferno a alma e o corpo.”

Mesmo que Deus não nos conceda o livramento material podemos ter certeza de que, se estivermos fir-
mes em sua Palavra, nossa alma estará segura nele e isso é o que importa.

A salvação eterna é o nosso bem mais importante, por isso “guarda o que tens, para que ninguém tome a 
tua coroa.” (Apocalipse 3.11).

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, 
pois são o gozo do meu coração.” (Salmo 119.111)

O que tem alegrado seu coração? Ou melhor, em que você deposita toda ou a maior parte de sua alegria? 
No versículo de hoje vemos o salmista declarando que seu gozo, ou seja, alegria, regozijo, está na Palavra de 
Deus.

Ele se alegra não porque Deus vai lhe conceder tudo o que ele deseja, nem muito menos porque servir, 
verdadeiramente, ao Senhor Deus lhe proporcionará uma vida fácil e agradável, materialmente falando.

Pelo contrário, o salmista declara que se alegra na Palavra de Deus, pois ela é a herança que ele possui. 
Podemos possuir bens materiais, e isso não é errado, no entanto, a partir do momento em que nosso fôlego de 
vida expirar não levaremos nada para a eternidade.

Somente o que fizemos da Palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo em vida será eternamente considera-
do. Se os rejeitamos, seremos rejeitados, se os amamos, seremos eternamente amados por Deus.

O que tem sido sua herança eterna? Será que temos dado o devido valor na Palavra de Deus e em seu Filho 
Jesus Cristo, ou será que temos nos afundado no secularismo e no legalismo que tem se infiltrado nas igrejas 
cristãs?

Pense por um momento acerca disso e, se for necessário, veja onde caiu e retorne à caminhada, pois o 
tempo está se findando e não serão bens materiais que garantirão nosso espaço no céu.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim.” (Salmo 119.112)

Iniciemos mais um dia refletindo acerca de nossa vida e nossa postura perante a Palavra de Deus. Será que 
nosso coração tem se inclinado a fim de guardar os mandamentos do Senhor? Ou será que temos colocado o 
mundo e seus prazeres em primeiro plano?

O salmista assume o compromisso com Deus e consigo para que, até o fim, os estatutos eternos estejam 
vivos em sua alma. Devemos fazer o mesmo, sei que pode ser difícil carregar o fardo de Cristo, não por ele ser 
pesado e árduo, mas sim por causa da oposição sátira, ódio e desprezo do mundo.

As vezes nos preocupamos excessivamente com o que os outros vão pensar de nós e esquecemos que não 
foram eles que morreram para que eu e você pudéssemos alcançar a Salvação Eterna.

Se até aqui não temos, verdadeiramente, inclinado nosso coração à Palavra de Deus de maneira a viver 
integralmente o Evangelho da Cruz, que o façamos a partir de hoje.

Que o Senhor Deus abençoe grandiosamente o seu dia, fique na Paz de Cristo.
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“Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei.” (Salmo 119.113)

Se, como seguidores de Cristo, não tomarmos esta postura, tal como a do salmista, de odiar tudo aquilo 
que é vão, ou seja, sem utilidade alguma, ao mesmo tempo em que não nos aproximamos da Palavra de Deus, 
corremos um sério risco de estar andando em caminhos sinuosos.

Não estou dizendo que devemos deixar de realizar nossas atividades diárias tais como estudar, ler, conver-
sar, comprar etc., mas sim que devemos evitar perder nosso tempo com inutilidades, com coisas que não vão 
acrescentar em nada a nossa fé e nem a nossa vida secular.

Ao invés disso devemos nos apegar cada vez mais à Palavra de Deus e às suas ordenanças.

Medite, durante este dia, acerca disso. Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.” (Salmo 119.114)

O salmista eleva sua voz ao Senhor Deus afirmando que apenas nEle está o seu refúgio e a sua proteção. 
Muitas vezes não percebemos que, em meio à luta, Deus é o nosso único e seguro esconderijo. Não encontra-
remos em mais nenhum lugar uma proteção como esta.

Em outro salmo, muito conhecido por todos, o escritor declara: “Aquele que habita no esconderijo do Al-
tíssimo, à sombra do Onipotente descansará.” (Salmo 91.1).

Se estamos debaixo da proteção de Deus podemos descansar em paz mesmo que, o mundo ao nosso re-
dor, esteja na mais terrível crise, guerra e desespero.

“Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.” (Salmo 91.7)

No entanto, para que possamos desfrutar da proteção de Deus, devemos fazer tal como o salmista declara 
“espero na tua palavra”. Ou seja, ele não apenas conhece o que está escrito na Palavra do Senhor, como também 
a guarda em seu coração e espera o cumprimento das promessas do Senhor Deus.

Confie no Senhor Deus, pois somente nEle encontramos verdadeiro refúgio e descanso. Fique na Paz de 
cristo Jesus e que o Senhor vos abençoe.
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“Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus.” 
(Salmo 119.115)

O salmista convida todos aqueles que não temem a lei do Senhor para se afastar dele, mas porquê?

Na segunda parte do versículo vemos que ele diz “guardarei os mandamentos do meu Deus”, ou seja, o 
salmista está dizendo que, indiferentemente, do que os outros possam dizer ou pensar, ele permanecerá firme 
nos mandamentos do Senhor Deus.

Com base neste segundo trecho do versículo compreendemos que o salmista diz, de forma clara e dire-
ta, para os malfeitores se afastar dele, pois, por seu amor à Lei do Senhor (v. 103), ele não os seguiria em seus 
caminhos pecaminosos.

Devemos deixar claro a nossa posição e fé, os ímpios devem saber que, em nós, há um verdadeiro com-
promisso com a Palavra de Deus mesmo que, este compromisso, faça-os afastar de nós.

Em momento algum a pressão do mundo pode nos fazer abandonar os Mandamentos de Deus. Será me-
lhor, então, fazermos tal como o salmista, convidar a se afastar de nós todos que odeiam a Palavra de Deus.

Além disso cabe uma pequena reflexão: “Aqueles com quem temos o prazer de permanecer junto, ama a Lei 
do Senhor?”, pois se preferimos estar ao lado de ímpios ao invés de estar junto com o corpo de Cristo então há 
algo extremamente errado.

Reflita nisso e que o Senhor Deus vos abençoe. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha 
esperança.” (Salmo 119.116)

O salmista clama ao Senhor Deus pelo seu sustento e, assim como ele, devemos fazer o mesmo, no entanto 
percebam que a oração dele não se trata do modelo de oração que muitos cristãos têm feito. Ele clama para que 
o Senhor Deus lhe conceda o sustento “conforme a tua palavra”. Ele não “briga” com Deus para lhe dar tudo o 
que deseja, pelo contrário, o salmista anseia apenas pelo sustento do Senhor.

Mais adiante ele completa “Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva”, ou seja, ele ora ao Senhor 
Deus pedindo pelo sustento básico e não por regalias desnecessárias.

Agora muitos cristãos se esquecem disso e acham que Deus é obrigado a dar uma mansão, um carro 
importado, muito dinheiro etc., mas será que se você recebesse tudo isso conseguiria administrar? Teria con-
dições, não apenas financeiras, mas também administrativas, de pagar o IPTU da mansão, o IPVA do carro 
importado e a o Imposto de Renda do “mega” salário? O Apóstolo Paulo nos ensina:

“Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes” (Romanos 12.16)

“Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, 
e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como 

a ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade Posso todas as coisas em Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4.11-13)

Confie no Senhor, pois por mais que a situação pareça estar difícil e não há nenhuma luz no fim do túnel, 
deposite suas necessidades aos pés de Cristo e Ele lhe suprirá. Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo 
Jesus.
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“Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos.” (Salmo 119.117)

Mais uma vez o salmista clama pelo sustento de Deus e pela sua provisão. No versículo anterior ele diz:

“Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança.”

Em ambos os versículos o salmista declara que, somente através do sustento de Deus, ele subsistirá: “Sus-
tenta-me... para que viva” e ainda “Sustenta-me, e serei salvo”.

Sem o sustento e auxílio de Deus jamais subsistiremos neste mundo, note que não me refiro apenas ao 
sustento material e das nossas necessidades diárias, mas também do sustento espiritual através das Sagradas 
Escrituras.

Devemos confiar no Senhor Deus e permanecer firmes em sua Palavra, pois, muito em breve, seremos 
livres de todo este mal, sofrimento e perseguição. Confie no Senhor Deus e em seus mandamentos, pois so-
mente neles você encontrará paz, refrigério e consolo, além das promessas de Deus.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, 
pois o engano deles é falsidade.” (Salmo 119.118)

Após clamar pelo auxílio e sustento do Senhor, o salmista declara quão grande e terrível julgamento Deus 
tem preparado para aqueles que se desviam dos seus estatutos.

Sabemos que o Senhor Deus é bom e rico em misericórdia, no entanto, Ele também é santo e, por este mo-
tivo, não tolera o pecado e, enquanto o ser humano permanecer neste estágio, Ele não tem prazer em sua alma.

A Bíblia nos deixa claro que, assim como Deus, devemos ser santos perante Ele:

“Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso Deus.”
(Levítico 20:7)

“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;”
(1 Pedro 1:15)

“Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.”
(1 Pedro 1:16)

Além disso encontramos outra referência que complementa o que o salmista declarou neste verso:

“Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será 
atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.” (Apocalipse 14:10)

Um dia, você acreditando ou não, estaremos todos diante do Trono de Deus, sendo julgados pelos nossos 
atos e pelo valor que depositamos ou não no Sacrifício de Cristo. Aqueles que possuírem seus nomes no Livro 
da Vida entrarão para o descanso eterno, enquanto que, aqueles que rejeitaram a Deus durante toda sua vida, 
serão eternamente rejeitados por Ele. Que o Senhor Deus vos abençoe e guie, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória, por isso amo os teus testemunhos.” 
(Salmo 119.119)

Assim como o versículo em que meditamos ontem, neste, o salmista continua anunciando os juízos de 
Deus sobre aqueles que não temem aos mandamentos do Senhor.

O salmista declara quão terrível é o fim daqueles que permanecem numa vida de depravação, imoralidade 
e pecado e os compara à escória, ou seja, à sujeira. Deus não tem prazer naqueles que se entregam à uma vida 
de pecado e afastamento daquilo que é sagrado.

“Mas Deus não ama ao pecador?”

Sim, no entanto o amor de Deus para o pecador está em não imputar aquilo que ele merece, a morte. Não 
significa que Deus ama incondicionalmente aquele que dia após dia permanece em contínuo afastamento dEle.

Deus é santo e não tolera o pecado, no entanto, por amor, ao invés de nos destruir de uma só vez e nos 
enviar para o inferno, Ele entregou seu Filho para que por intermédio dele pudéssemos nos achegar novamen-
te diante de sua face. Agora não pensa que, por isso, você pode continuar pecando de maneira consciente e 
voluntária, pois:

“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conserva-se a si 
mesmo, e o maligno não lhe toca” (1 João 5.18)

E, assim como está escrito no versículo em que meditamos, há uma grande possibilidade de Deus lhe reti-
rar da terra, como a escória, caso não esteja vivendo de maneira santa e pra perante Ele. Que Deus vos abençoe, 
fique na Paz de Cristo.
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“O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos.” (Salmo 119.120)

Após declarar juízo àqueles que vivem de maneira contrária aos mandamentos do Senhor, o salmista afir-
ma que, diante disto, temor se apoderou dele.

Note que a palavra “temor” não significa “ter medo”, mas sim respeito e reverência. O temor ao Senhor 
Deus consiste em reverenciá-lo e respeitá-lo, pois é merecedor de toda glória.

O salmista afirma que o seu “corpo se arrepiou com temor de ti”, pois ele presenciou com seus olhos os 
juízos de Deus e a severa punição àqueles que não os seguem. O mesmo se aplica a nós, devemos em todo o 
momento respeitar e obedecer ao Senhor e à sua Palavra em todos os momentos de nossa vida.

Que neste dia o Senhor Deus lhe abençoe e guarde. Fique na paz de Cristo Jesus.
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“Fiz juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.” (Salmo 119.121)

O salmista clama ao Senhor Deus pela sua vida e pela proteção divina. Ele não está barganhando com 
Deus ao pedir para ser livre dos opressores por causa da sua fidelidade à Palavra.

A Palavra do Senhor nos diz “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 
7.7). Há uma longa diferença entre pedir pelo sustento e livramento e colocar Deus na parede achando que Ele 
deve satisfazer nossas regalias e futilidades.

Se estivermos vivendo de acordo com a Palavra do Senhor e obedecendo seus mandamentos, assim como 
o salmista, “Fiz juízo e justiça”, nossas petições serão, consequentemente, de acordo com as Sagradas Escri-
turas, pois se vivemos o Evangelho e o amamos nossa mentalidade estará sempre voltada em agir e viver de 
acordo com ele.

O salmista podia clamar por auxílio qualquer um de seus amigos, parentes ou família, no entanto ele 
sabia que nenhum deles lhe proporcionaria uma proteção e cuidado tal como Deus o faz. Ao clamar “não me 
entregues aos meus opressores” ele está declarando que sua confiança está no Senhor e que o livramento provém 
somente dEle

Ele se joga aos braços de Deus tal como uma criança o faz e confia que Ele o segurará firme em suas mãos. 
Não sei o que você tem passado, quantos opressores têm se levantado contra a sua vida ou qual é a gravidade de 
seu problema ou aflição. No entanto sei que, se assim como o salmista, você depositar sua confiança no Senhor 
Deus todo o fardo será retirado de suas costas e você poderá viver verdadeiramente na Presença do Senhor 
Jesus Cristo.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Fica por fiador do teu servo para o bem; não deixes que os soberbos me oprimam.” 
(Salmo 119.122)

O salmista clama ao Senhor Deus por auxílio, pois por si mesmo não conseguirá coisa alguma. Prova disto 
é que ele roga ao Senhor Deus para que seja seu fiador.

Tomemos por exemplo uma pessoa que irá alugar uma casa, mesmo que ela tenha dinheiro, se não houver 
um fiador, não conseguirá aluga-la.

Sabendo que o Senhor Deus nunca o desampararia e que, em si mesmo não encontraria nada, o salmista 
roga pelo bem de Deus:

“Fica por fiador do teu servo para o bem”

E, encerrando o verso, ele clama pelo livramento do Senhor. Não sei se o escritor deste salmo foi o rei Davi 
e que, talvez ele tenha escrito este versículo enquanto fugia de seus inimigos, a Sagrada Escritura não nos deixa 
claro. No entanto observamos que, mesmo passando por lutas e provações, ele confiava no Senhor Deus e em 
sua benignidade.

Confie no Senhor Deus, pois Ele tem o melhor para a sua vida. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça.” (Salmo 119.123)

O salmista declara, de maneira subjetiva, sua confiança e esperança no Senhor Deus. Embora afirme que 
os seus “olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça”, em momento algum ele diz que “já 
está cansado de esperar em Deus” ou que “não vale a pena”.

Este verso nos mostra a total confiança e dependência do salmista depositada em Deus, pois por mais que 
as promessas e a salvação, por parte do Senhor, tardassem para se cumprir, ele ainda estava convicto de que, 
somente no Senhor Deus, havia refúgio, esperança e consolo.

Seu corpo físico já pode estar fadigado devido às adversidades e lutas e, pode até parecer que não há mais 
nenhuma solução, no entanto confie no Senhor Deus, pois no momento certo Ele virá ao teu socorro.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo.
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“Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos.”
 (Salmo 119.124)

Conhecendo a bondade do Senhor Deus e seu imenso amor para com os seus filhos o salmista clama por 
sua benignidade, ou seja, pelo bem que o Senhor lhe proporcionaria.

Assim como o salmista devemos clamar por misericórdia ao Senhor para que, em nossa caminhada diá-
ria, venhamos subsistir em meio a maldade e iniquidade. No entanto se não tivermos o conhecimento e enten-
dimento da Palavra de Deus, não subsistiremos às tentações.

O segredo está na Palavra de Deus e o salmista sabia disso, pois clama ao Senhor: “ensina-me os teus esta-
tutos”. Em outro verso deste mesmo salmo encontramos:

“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” Salmos 119:11

E Jesus diz em João 17:17:

“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.”

Que venhamos não apenas ansiar pelo bem do Senhor Deus, mas também pela sua Palavra. Fique na Paz 
de Cristo Jesus e que Deus vos abençoe.
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“Sou teu servo; dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos.” (Salmo 119.125)

Após clamar ao Senhor, no versículo anterior, para lhe ensinar os estatutos eternos, o salmista pede inte-
ligência, ou sabedoria, para entender a Palavra de Deus. Ele sabe que, sem o auxílio do Espirito Santo, jamais 
compreenderemos o real sentido das Sagradas Escrituras, quais sãos seus fundamentos e ensinamentos.

Como servos do Senhor Deus devemos, assim como o salmista, clamar por inteligência, não apenas para 
sermos capazes de compreender o contexto dos textos bíblicos, mas também seus ensinamentos espirituais.

Não podemos cair no erro de tentar interpretar a Bíblia de acordo com a nossa sabedoria secular, ou ain-
da, achar que somos, por nós mesmos, capazes de discernir os testemunhos do Senhor Deus. Pelo contrário, 
devemos buscar de Deus a compreensão e entendimento para que venhamos não apenas discernir, mas prati-
car aquilo que está registrado na Sagrada Escritura.

Que Deus vos abençoe e guie, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Já é tempo de operares, ó SENHOR, pois eles têm quebrantado a tua lei.” (Salmo 119.126)

Neste verso após o salmista clamar por auxílio e misericórdia, nos últimos versículos, roga juízo ao Se-
nhor Deus. O escritor, devido ao seu amor à Palavra de Deus, roga para que aqueles que, continuamente a 
transgredem sejam julgados pelo menosprezo aos mandamentos eternos.

Sabemos que a Palavra de Deus não nos traz apenas mensagens de bênçãos e promessas eternas, mas tam-
bém exortações e anúncios de condenação e juízo. Em Apocalipse 19.21 vemos o Cordeiro desferindo juízo 
através da espada, Palavra, a todos aqueles que se levantaram contra o Reino Eterno de Deus.

A Palavra de Deus não se trata apenas de um emaranhado de bênçãos materiais desmedidas, pelo con-
trário, a Sagrada Escritura é mais do que isso! Ela é o registro da história da queda do homem, do amor de 
Deus pela sua criação, do Sacrifício de Cristo no Calvário para reestabelecer a comunhão entre aqueles que o 
reconhecem como Único Salvador e Deus, bem como é uma revelação daquilo que ainda há de acontecer e do 
mundo espiritual.

A Bíblia é a luz para o nosso caminho, bússola para a nossa peregrinação, um espelho que nos mostra o 
que somos e o que Deus é, conselheira e, por fim, juízo de Deus sobre aqueles que vivem em impiedade.

Deus vela pela sua Palavra e, no tempo certo, Ele executará aquilo que está determinado. Confie no Se-
nhor, entregue o seu caminho a Ele e viva de acordo com os mandamentos eternos.

Que a Paz de Cristo esteja convosco.
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“Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por 
isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda.” 

(Salmo 119.127-128)

Nestes dois versículos de hoje o salmista finaliza o verso anterior, no qual ele clama por um mover do Se-
nhor Deus contra aqueles que têm transgredido os mandamentos eternos. Ele declara que, por causa do agir de 
Deus em prol de sua Palavra e contra aqueles que a transgredem, seu amor a ela é superior ao seu anseio pelo 
ouro mais fino.

Em inúmeros versículos deste salmo vemos os servos do Senhor Deus declarando que, em momento al-
gum, as riquezas terrenas tomarão o controle de suas vidas. Em nenhum momento eles declaram fidelidade, 
amor ou alegria a bens matérias em detrimento dos preceitos do Senhor Deus.

Se possuirmos esta postura com toda certeza odiaremos as veredas falsas, ou seja, aquelas que aparente-
mente são agradáveis e boas de se caminhar, mas que, por não estar de acordo e não apontar para a Palavra de 
Deus nem para Jesus Cristo, levam os seus seguidores para cada vez mais longe da Verdadeira Vida.

“Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo”, o salmista não ama aos preceitos do Senhor Deus 
por causa dos benefícios materiais recebidos, mas sim porque:

* Deus opera em favor da sua Palavra (v. 126);

* Concede inteligência por meio e para compreender a Palavra (v. 125);

* Concede da sua benignidade e ensina os estatutos eternos (v .124);
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* Nos concede promessas de justiça (v. 123);

* É fiador e não entrega os seus servos aos opressores (v. 121-122);

O que o salmista nos deseja mostrar é que, indiferente das situações, devemos não apenas nos aproximar 
mais e mais do Senhor Deus e da sua Palavra, mas também ansiar pela justiça e não apenas pelas bênçãos. E, 
quando digo justiça, me refiro às palavras do Senhor acerca do cumprimento do que está escrito.

Que o Senhor Deus esteja vos abençoando durante este dia, fique na Paz de Cristo Jesus.

126



“Maravilhosos são os teus testemunhos; portanto, a minha alma os guarda” (Salmo 119.129)

Mais uma manhã que o Senhor Deus nos concede para que, mesmo rapidamente, meditemos em sua 
Santa Palavra.

O salmista reconhece a grandiosidade da Palavra de Deus:

“Maravilhosos são os teus testemunhos”

É interessante observarmos que, pelo contexto em que o versículo se encontra, o salmista não diz que a 
Palavra de Deus é maravilhosa, pois lhe promete muitas bênçãos e ou riquezas, mas sim porque condena o ím-
pio (v 118, 119, 126), é proteção para aqueles que a seguem (v 114, 121), é uma fonte inesgotável de sabedoria 
e inteligência (v. 125) e é mais preciosa do que o ouro puro (v 127).

O salmista não guarda os mandamentos de Deus apenas porque eles lhe fornecerão riquezas e bem estar 
físico, pelo contrário, ele sabe que sendo fiel à Palavra de Deus estará, em todo o momento, sendo perseguido 
por aqueles que não temem ao Senhor.

“Os ímpios me armaram laço; contudo não me desviei dos teus preceitos.”

Devemos guardar os testemunhos de Deus pelo que eles são e não pelo que eles podem nos dar. Será que 
a salvação da nossa alma já não é o suficiente?

Medite nestas palavras e que o Senhor Deus lhe abençoe grandiosamente. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos símplices” (Salmo 119.130)

O salmista declara, novamente, que a Palavra do Senhor e seus mandamentos são a sua fonte de entendi-
mento e sabedoria. Meditamos diversas vezes em versículos deste salmo que afirmam a mesma coisa.

Se desejamos ser sábios e compreender as verdades bíblicas devemos, não apenas clamar ao Senhor Deus 
por sabedoria e discernimento, mas também meditar nas Sagradas Escrituras e em seus ensinamentos.

“Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite” (Salmo 1.1)

Já abordamos este assunto, no entanto, devemos colocar em nossa mente que, quando o salmista, tanto do 
Salmo 1 quanto do 119, diz em meditar na Palavra de Deus e, neste versículo em especial, “a entrada das tuas 
palavras” ou “a exposição das tuas palavras”, devemos discernir como sendo a prática constante do que apren-
demos nas Sagradas Escrituras.

Claro que um período de meditação diária é extremamente importante, no entanto devemos ter em men-
te que de nada adianta ler se não a praticamos se não meditamos na lei do Senhor de dia e de noite.

Se tomarmos esta postura de, não apenas ler, mas praticar aquilo que lemos e buscarmos a vontade de 
Deus em nossas vidas, com toda certeza receberemos de Deus o entendimento e a luz para nossos dias.

Que o Senhor Deus vos abençoe grandemente, fique na paz de Cristo Jesus.
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“Abri a minha boca, e respirei, pois que desejei os teus mandamentos.” (Salmo 119.131)

Este versículo creio que seja a expressão máxima de um ser humano que anseia pela Palavra do Senhor 
Deus.

Note que quando o salmista declara “abri a minha boca, e respirei” e, posteriormente, “pois que desejei os 
teus mandamentos” ele não está dizendo que a Palavra de Deus está no ar ou coisa parecida.

Pelo contrário, ele usa uma ação cotidiana para expressar a sua necessidade pelos mandamentos eternos. 
Pois assim como nós necessitamos do ar que respiramos para viver e para que nosso organismo funcione cor-
retamente, o cristão necessita da Palavra de Deus.

Os mandamentos do Senhor devem ser nosso anseio máximo, devemos deseja-los como desesperada-
mente aspiramos o ar após um longo tempo sem respirar. Neste versículo ele apresenta a continuação e a con-
dicionante para o versículo anterior:

“A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos símplices. Abri a minha boca, e respirei, pois que 
desejei os teus mandamentos.”

Como a Palavra do Senhor vai dar luz e entendimento para alguém se esta pessoa não anseia por ela assim 
como anseia pelo ar que respira?

Devemos tomar muito cuidado para que, durante a nossa peregrinação nesta terra, não venhamos a per-
der nosso manual de instruções e a nossa lâmpada para o caminho.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
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“Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome.” 
(Salmo 119.132)

Sabemos que o Senhor é misericordioso e que pelo seu imenso amor e misericórdia não somos consumi-
dos (Lamentações 3.22). O salmista, durante a sua vida, experimentou da graça e misericórdia do Senhor, seja 
em sua própria vida ou na de seus amigos e familiares.

Pois ao dizer “tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome” ele está clamando por au-
xílio e ajuda na mesma porção que aqueles que serviam ao Senhor, e passaram por momentos de dificuldade, 
receberam.

Deus não nega a súplica de seus filhos, no entanto, se não seguirmos os passos descritos nos dois versí-
culos anteriores, jamais estaremos debaixo proteção e misericórdia do Senhor, pois se não meditamos e não 
amamos a Palavra de Deus e, além disso, não a praticamos como podemos pedir para que Ele nos ajude assim 
como sempre o faz para com aqueles que o amam?

“Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam.”

Nos enquadramos no seleto grupo que ama a Deus?

Medite nestas palavras, que Deus vos abençoe e que a Paz de Cristo Jesus esteja convosco.

130

Lâmpada Para os Meus Pés

Devocional 124



“Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma.” 
(Salmo 119.133)

O maior desejo de um cristão, enquanto permanece nesta terra, deve ser manter seus pés nos caminhos 
do Senhor Deus. Somente com uma vida santa e imaculada perante Ele alcançaremos o objetivo final de nossa 
jornada, a Nova Jerusalém.

Não devemos deixar de pecar por medo do juízo de Deus sobre nós, isso não é uma demonstração de 
fidelidade e amor, pois se deixo de errar por causa da punição não estou procurando nada além do que meu 
próprio bem e, além disso, o pecado não saiu de meu coração.

Devemos viver de maneira santa a fim de agradar ao Senhor Deus e por amor a Ele e à sua Palavra. O sal-
mista clama ao Senhor para que seus passos estejam em conformidade com as Sagradas Escrituras e que, em 
seu caminho, ele não venha se desviar pelas veredas da morte.

Enquanto permanecermos nesta terra seremos tentados a nos desviar da Palavra de Deus e do caminho 
da vida, no entanto se nosso real e verdadeiro desejo é estar ao lado de nosso Rei Eterno façamos tal como o 
salmista, clamemos por auxílio e livramento do Senhor.

“não se apodere de mim iniquidade alguma”

Que seu dia seja grandiosamente abençoado, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Livra-me da opressão do homem; assim guardarei os teus preceitos.” (Salmos 119.134)

Em todas as suas súplicas percebemos que o salmista possuí, como desejo primário, andar em retidão ao 
que está escrito nas Sagradas Escrituras.

Podemos tomar para as nossas vidas tal postura, devemos nos dedicar em obedecer os estatutos eternos. 
Jesus nos deixa claro que “Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-
-la-á.” Mateus 10:39

Sabemos que de nada adianta conquistarmos tudo neste mundo se, para Deus, não possuímos absoluta-
mente nada. O salmista tinha esta preocupação, pois em todo o momento ele clama ao Senhor para que Ele lhe 
auxilie e lhe dê a possibilidade de obedecer e cumprir as Sagradas Escrituras.

Que este seja nosso real desejo também, fique na Paz de Cristo Jesus e que Deus lhes abençoe.
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“Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos.” (Salmo 119.135)

O salmista clama ao Senhor Deus para que, a sua face, ou seja, aquilo que Deus é, seja refletido em sua 
vida de maneira que aqueles que estão ao seu redor vejam. Assim como ele devemos, não apenas clamar, mas 
agir de maneira que os atributos morais de Deus se manifestem em nossa fala, postura e vida.

No entanto se não possuirmos o real desejo de resplandecer a Cristo, expresso através de uma vida dedi-
cada a Ele, jamais seremos seus representantes na terra.

Assim como nos versículos anteriores, o salmista clama ao Senhor Deus para ensiná-lo acerca das Sagra-
das Escrituras. O salmista sabe que, somente através da Palavra de Deus, ele compreenderá e aprenderá acerca 
dos padrões imutáveis do Senhor, de seus ensinamentos eternos e de como ele deve viver e se portar perante o 
mundo e perante o Senhor Deus.

Devemos não apenas clamar para que o rosto do Senhor resplandeça em nós a fim de apresentar ao mun-
do aquilo que Deus é, mas também devemos, em todo o momento, rogar por discernimento e sabedoria para 
que possamos compreender aquilo que nos foi deixado escrito nas Sagradas Escrituras.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei.” (Salmo 119.136)

Nesta manhã gostaria de, brevemente, refletir acerca da nossa postura e mentalidade para com aqueles 
que não obedecem às Sagradas Escrituras. No versículo em que lemos o salmista declara seu pesar e tristeza 
por aqueles que estão longe da presença do Senhor Deus. “Rios de águas correm dos meus olhos”.

Será que temos a mesma mentalidade? Será que nos angustiamos ao ver a humanidade se afastando cada 
vez mais de Deus enquanto caminha para uma eternidade longe dEle? Ou será que possuímos o modelo de 
vida deste mundo como o “ideal”, “verdadeiro”, “descolado”?

O salmista sabia que somente através de uma vida santa ele seria salvo e por isso ele se angustia por aque-
les que não guardam a Lei do Senhor, pois eles estão caminhando a passos largos para o inferno e, por fim, o 
lago de fogo e enxofre.

Por mais que o modelo de vida deste mundo possa parecer agradável sabemos que, ao final de tudo, acar-
retará uma eternidade afastada de Deus. Será que conseguimos discernir a gravidade de uma ETERNIDADE 
afastada de Deus?

Mesmo aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro experimentam, hoje, da misericórdia de 
Deus. Ele ainda está dando chances para que se arrependam e entrem pela Porta, no entanto, quanto o tempo 
se cumprir e Cristo juntamente com Deus se assentar no trono de Juiz a Graça divina não existirá mais para 
aqueles cujo os nomes não estão no Livro da Vida.

Se respiramos, se ainda possuímos o fôlego de vida, então ainda temos a chance e oportunidade de seguir 
a Lei do Senhor Deus. Que a graça de Cristo Jesus esteja convosco, fique na Paz.
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“Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos. 
Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis.” (Salmo 119.137-138)

Após declarar sua angústia por aqueles que não vivem de acordo com a Lei e os Mandamentos de Deus o 
salmista o louva, pois “retos são os teus juízos”.

“Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis.”

Prova da fidelidade dos mandamentos de Deus se encontra no Sacrifício de Cristo Jesus na Cruz do Cal-
vário a fim de nos garantir a possibilidade de nos achegarmos a Deus novamente.

Nossa esperança e confiança na Palavra de Deus não deve estar firmada, não naquilo que desejamos, mas 
sim naquilo que está escrito, na promessa de Salvação eterna e de que, um dia, haveremos de estar eternamente 
ao lado de Cristo Jesus e do nosso Senhor Deus.

No entanto, o salmista ao declarar “Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos” não se refere apenas à 
fidelidade de Deus para salvar aqueles que nEle confia, mas também na certeza de que Ele se assentará como 
juiz para julgar eternamente aqueles que desprezaram a possibilidade de Salvação por meio de Cristo Jesus.

A Palavra do Senhor é fiel e, mesmo que não recebamos nada em vida, somente pela certeza de que temos 
uma morada eterna nos céus já é um grande motivo para nos alegrarmos e exaltarmos ao Senhor.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra.” 
(Salmo 119.139)

O salmista continua expressando sua fidelidade às Sagradas Escrituras e sua angústia por aqueles que não 
vivem em conformidade com os preceitos do Senhor.

Note que ao dizer “O meu zelo me consumiu” e, “posteriormente, porque os meus inimigos se esqueceram da 
tua palavra” ele procura nos dizer que, por causa da falta de interesse, dos ímpios, pelas Sagradas Escrituras, 
ele em sua dedicação e fidelidade à Palavra de Deus se entristece.

Como cristãos e servos do Senhor Deus não devemos, em momento algum, nos alegrar com a iniquidade, 
pelo contrário devemos seguir os ensinamentos do Apóstolo Paulo:

“Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade” (1 Coríntios 13:6)

Conhecemos muito bem este capítulo de 1 Coríntios, aqui Paulo apresenta as características do amor de 
Deus e, traçando um paralelo com o versículo que lemos em Salmos 119, podemos dizer que aqueles que pos-
suem o mesmo zelo pela Palavra, tal como o salmista, e se empenha em andar nos caminhos da justiça, deve 
expressar em seu interior o amor de Deus. Sendo que, este amor, não se alegra com a perdição dos ímpios nem, 
muito menos, com o mal prevalecendo neste mundo.

Pelo contrário, a sua alegria está na justiça do Senhor, na fidelidade de sua Palavra e no Caminho da Sal-
vação em Cristo Jesus. Será que temos nos entristecido com a maldade e a iniquidade deste mundo? Medite 
nestas palavras, que Deus vos abençoe. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“A tua palavra é muito pura; portanto, o teu servo a ama.” (Salmo 119.140)

Por qual motivo ou porque amamos ou dizemos que amamos e seguimos o que está escrito nas Sagradas 
Escrituras? Por interesse? Para agradar a alguém?

O salmista nos apresenta o real motivo de amar e viver a lei do Senhor Deus:

“A tua palavra é muito pura”

Devemos amar a Palavra de Deus pelo que ela é, pelas promessas de salvação, de libertação e não por 
motivos pessoais. A Bíblia é o nosso único manual de conduta, de vida e de orientação. Se não a lermos jamais 
saberemos o que Deus tem a nos dizer.

Não devemos vê-la como uma obrigação a ser cumprida, a Bíblia não é uma lista to-do (lista de afazeres)!

O salmista declara seu amor pela Palavra de Deus simplesmente pelo fato dela ser pura e verdadeira, ele 
não está interessado se ele irá receber algo em troca da sua obediência, ou se alguém o reconhecerá pela sua 
fidelidade.

Devemos nos preocupar em buscar, meditar e viver a Palavra de Deus pelo que ela é, e não pelo que po-
demos alcançar ou angariar.

Que Deus vos abençoe neste dia, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos.” (Salmo 119.141)

Quantas vezes não somos desprezados e inferiorizados pela nossa fé, por aquilo que possuímos ou deixa-
mos de possuir ou pelo que pensamos e vivemos? Todo o dia levantam-se contra as nossas vidas gigantes que 
procuram nos inferiorizar.

No entanto o salmista mesmo reconhecendo sua pequenez e sua fragilidade declara que, indiferentemente 
daquilo que os outros possam rotulá-lo, ele permanecerá fiel aos mandamentos do Senhor Deus:

“...não me esqueço dos teus mandamentos”

Em momento algum devemos condicionar nossa fidelidade às circunstâncias. Se eu vou bem serei fiel, se 
não vou bem não serei fiel. Indiferente daquilo que os outros nos diz, devemos permanecer firmes nos man-
damentos do Senhor.

Pois realmente somos pequenos e desprezados, no entanto, na Palavra de Deus, encontramos nosso forte 
e nosso esconderijo.

Confie nos Senhor e entregue o seu caminho a Ele; que Deus vos abençoe; fique na Paz de Cristo Jesus.
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“A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade.” (Salmo 119.142)

No versículo anterior o salmista declara sua fragilidade e sua confiança e fidelidade à Palavra de Deus. E 
neste versículo, de uma maneira subjetiva, ele conclui o verso anterior.

Pois ao declarar “Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos” e, posterior-
mente, “A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade” podemos entender que ele está dizendo que 
mesmo sendo desprezado e pequeno, perante aqueles que o rodeia, sua fé nas Sagradas Escrituras não será 
abalada, pois a Palavra de Deus é eterna e verdadeira.

O salmista não procura nenhuma declaração de bênçãos materiais para ser fiel à Palavra, pelo contrário, 
seu amor aos mandamentos de Deus está naquilo que ele é, “justiça eterna” e “verdade”.

Não devemos amar ou buscar a vontade e a Palavra de Deus por aquilo que desejamos ter, mas sim por 
aquilo que a Sagrada Escritura.

Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Aflição e angústia se apoderam de mim; contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A jus-
tiça dos teus testemunhos é eterna; dá-me inteligência, e viverei.” (Salmo 119.143-144)

O salmista declara ao Senhor que, mesmo em meio às adversidades, seu amor pelas Sagradas Escrituras 
permanece.

Ao contrário dos ímpios que, em meio às adversidades e lutas, se refugiam nas drogas, no álcool ou em 
qualquer outro tipo de válvula de escape, o salmista apresenta o refúgio daqueles que confiam no Senhor.

“Aflição e angústia se apoderam de mim; contudo os teus mandamentos são o meu prazer”

Sabemos que na Palavra do Senhor Deus encontramos não apenas proteção, mas também refrigério para 
nossas almas e consolo em tempos de provações. Além disso podemos confiar que, em qualquer momento de 
nossas vidas, encontraremos auxílio das Sagradas Escrituras, pois “A justiça dos teus testemunhos é eterna”.

O salmista reafirma que a Palavra de Deus é eterna e que, por isso mesmo em meio à angústia ele a ama, 
pois sabe que o que nela está escrito e prometido, mesmo que aos nossos olhos tardem para se cumprir, será, 
no tempo certo de Deus, concretizado.

Confie no Senhor Deus e em sua Palavra, pois “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão 
de passar.” (Mateus 24:35) e, somente através dela, encontramos orientações para a vida eterna.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Clamei de todo o meu coração; escuta-me, SENHOR, e guardarei os teus estatutos. A ti te invo-
quei; salva-me, e guardarei os teus testemunhos.” (Salmo 119.145-146)

O salmista clama, novamente ao Senhor Deus, para que o salve e o livre. Nos versículos anteriores medi-
tamos acerca da confiança e dependência que o salmista possuía em Deus, em seu amor pela Palavra e em sua 
dedicação pelas coisas eternas.

Nestes dois versículos de hoje ele continua a mesma linha de pensamento, clamando ao Senhor por mise-
ricórdia ao mesmo tempo em que declara seu compromisso com as Sagradas Escrituras.

“...guardarei os teus testemunhos”

Assim como o salmista devemos, todos os dias, confiar que o Senhor Deus se levantará em nosso favor e 
nos auxiliará naquilo que necessitamos. 

No entanto nossa vida deve estar resplandecendo a face de Deus (v. 135), deve permanecer no caminho 
reto mesmo em meio as adversidades (v. 141) e, acima de tudo, a Palavra de Deus e suas ordenanças devem 
ser nosso maior prazer (v. 143), caso contrário, jamais saberemos como e pelo que devemos clamar ao Senhor.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Antecipei o cair da noite, e clamei; esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigí-
lias da noite, para meditar na tua palavra.” (Salmo 119.147-148)

O salmista continua clamando ao Senhor Deus e rogando por sua misericórdia. Os versículos que lemos 
nos mostra que seu interesse não estava apenas em rogar ou pedir algo para o Senhor Deus, mas também em 
se aproximar dele “para meditar na tua palavra”.

Encontramos aqui ensinamentos valiosos para nossa vida espiritual:

“Antecipei o cair da noite, e clamei [...] Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua 
palavra.”

Percebam que, tanto nos versículos anteriores, quanto nos versículos que lemos, o salmista declara que 
clama ao Senhor ao mesmo tempo em que medita em sua Palavra. Nossas súplicas e orações devem sempre 
estar em sintonia com as Sagradas Escrituras. E para isso devemos meditar e guardar em nosso coração aquilo 
que o Senhor Deus deixou registrado em sua Palavra.

Fique na Paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe.
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“Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade; vivifica-me, ó SENHOR, segundo o teu juízo.” 
(Salmo 119.149)

Nos versículos anteriores o salmista declara que ele, nas vigílias, busca ansiosamente ao Senhor Deus e 
medita em sua Palavra, sendo que, neste versículo, ele clama para que o Senhor Deus lhe escute e lhe vivifique.

Os dois versículos anteriores nos mostram a importância de buscar a face do Senhor Deus para que, quan-
do necessitarmos de seu auxílio, venhamos a rogar de acordo com as Sagradas Escrituras:

“...vivifica-me, ó SENHOR, segundo o teu juízo.”

Sabemos que o Senhor Deus não rejeita o clamor de seus servos, no entanto, creio que Ele não atenderá 
nenhuma súplica que entre em contradição com as Sagradas Escrituras. Por isso devemos, não apenas ler, mas 
meditar e estudar a Palavra de Deus.

Fique na Paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe.
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“Aproximam-se os que se dão a maus tratos; afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó SENHOR, e 
todos os teus mandamentos são a verdade.” (Salmo 119.150-151)

O salmista eleva seu clamor ao Senhor declarando que, seus inimigos se aproximam dele com más inten-
sões. No entanto, embora parecesse que eles se aproximavam dele por alguma boa causa, o salmista reconhece 
o risco, pois “afastam-se da tua lei”.

Devemos tomar muito cuidado com aqueles que, não estão debaixo dos princípios eternos do Senhor 
Deus, e se aproximam de nós, não para conhecer acerca da nossa fé ou de nosso Deus, mas sim para nos retirar 
da presença dEle.

Estando ciente disto, o salmista declara que, mesmo seus inimigos se aproximando dele com maus pensa-
mentos, ele não teme, pois o Senhor Deus está perto e Ele é o seu refúgio.

“Tu estás perto, ó SENHOR...”

Mesmo que nossos inimigos nos rodeie e nos cerque devemos confiar na proteção e guarda do nosso Se-
nhor Deus declaradas em sua Palavra, pois “todos os teus mandamentos são a verdade”.

Fique na Paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe.
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“Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Olha 
para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.” (Salmo 119.152-153)

O salmista declara ao Senhor Deus que sua confiança está depositada nEle e na Palavra do Senhor. Em-
bora esteja passando por momentos de tribulação e angústia sua fé permanece imutável naquilo que lhe foi 
ensinado:

“Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.”

Mas porque o salmista possui tanta confiança nas Sagradas Escrituras e nas promessas de Deus expressas 
em sua Palavra?

Encontramos a resposta no versículo anterior onde ele declara: “Acerca dos teus testemunhos soube, desde 
a antiguidade, que tu os fundaste para sempre.”

O salmista declara que, em toda a sua vida, ele possui a total certeza e convicção de que os testemunhos 
que ele tem ouvido e aprendido foram, eternamente estabelecidos, pelo Senhor Deus.

Devemos, assim como o salmista, não apenas confiar no livramento e proteção por parte do Senhor Deus 
expressos nas Sagradas Escrituras, mas também crer em sua veracidade e autenticidade eternos.

Que o Senhor Deus vos abençoe e guarde, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Pleiteia a minha causa, e livra-me; vivifica-me segundo a tua palavra.” (Salmo 119.154)

No versículo anterior o salmista clama ao Senhor Deus pelo seu auxílio e proteção. “Olha para a minha 
aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.” E declara sua fidelidade e lealdade às Sagradas Escrituras.

Se observarmos tanto o versículo 153 quanto o 154 perceberemos que nossa confiança no livramento do 
Senhor Deus é condicional à nossa devoção em meditar na sua Palavra, pois como podemos confiar em al-
guém que não conhecemos? E qual a melhor maneira de conhecer ao Senhor Deus?

“...não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me;”

O salmista sabia que somente através da meditação na Palavra de Deus ele encontraria e conheceria as 
promessas, o amor e a proteção do Senhor. Somente através da meditação nas Sagradas Escrituras poderemos 
edificar nossa fé em Cristo Jesus e moldar nossa vida de acordo com os padrões de santidade do Senhor.

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” (Romanos 10:17)

Nossa fé e confiança nas promessas e livramentos de Deus nunca sairá da inércia enquanto não alimen-
tarmos nosso espírito com o Pão da Vida. Assim como o salmista devemos clamar ao Senhor: “vivifica-me 
segundo a tua palavra” e, para isso, devemos conhecer a palavra.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos.” (Salmo 119.155)

Sabemos que o temor à Palavra de Deus e o anseio em seguir o que nela está escrito traz vida àqueles que a 
obedecem, no entanto aqueles que seguem o caminho oposto, de desobediência e desprezo aos mandamentos 
do Senhor Deus, não apenas estão mortos espiritualmente, como também caminham a passos largos para cada 
vez mais longe da salvação.

O salmista, após declarar sua fidelidade e dependência à Palavra de Deus, se volta para aqueles que a des-
prezam e alerta acerca do risco que correm.

Sabemos que há apenas um caminho para se achegar até Deus, e seu nome é Jesus Cristo, não há outro 
meio de se achegar ao Senhor. O salmista é bem enfático ao afirmar “A salvação está longe dos ímpios...” e de-
terminar o motivo deste estado “...pois não buscam os teus estatutos.”

Não importa se uma pessoa, aos olhos humanos, é boa ou não, se não estiver vivendo em conformidade 
com a Palavra de Deus e não reconhecer o Sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário, jamais alcançará a salvação 
eterna.

Medite nestas palavras e que o Senhor Deus vos abençoe. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Muitas são, ó SENHOR, as tuas misericórdias; vivifica-me segundo os teus juízos.” 
(Salmo 119.156)

Sabemos que, pela imensa misericórdia do Senhor, permanecemos vivos, pois “As misericórdias do Senhor 
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim” (Lamentações 3:22).

O salmista louva e reconhece que somente no Senhor Deus ele encontra o cuidado e proteção. Ele reco-
nhece que, pelas suas falhas e pecados, não merecia nada do Senhor, mas, devido à misericórdia de Deus, ele 
continuamente vivenciava o grande amor e cuidado do Rei Eterno.

Devemos clamar por misericórdia, não apenas porque somos falhos e pecadores, mas também porque, 
em muitas situações da vida, nossas forças e capacidades são submetidas às extremas provações e adversidades 
tornando qualquer esforço em nada.

Assim como o salmista, nestas situações, devemos clamar “vivifica-me segundo os teus juízos”.

Confie e entregue o seu caminho ao Senhor Deus, fique na Paz de Cristo Jesus.
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“Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos; mas não me desvio dos teus testemunhos.” 
(Salmo 119.157)

Jesus nos disse que, por seguirmos aos seus ensinamentos e andarmos na contramão do mundo, seríamos 
odiados e perseguidos pelo mundo:

“Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos esco-
lhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.” (João 15:19)

E o salmista estava sendo perseguido, não porque estava andando erroneamente ou prejudicando a ou-
tros, mas sim porque ele obedecia, fielmente, aos mandamentos do Senhor. Mesmo em meio às lutas e adversi-
dades ele declara sua fidelidade aos estatutos do Senhor. Sua fé não é moldada com as circunstâncias, mas sim 
pela Palavra de Deus. “...mas não me desvio dos teus testemunhos”. 

Indiferente da situação ele confia que em Deus ele encontrará o refúgio e o auxílio. Devemos permanecer 
fiéis aos testemunhos do Senhor nas provas, nas perseguições e, principalmente, na bonança e nos períodos de 
bênçãos e prosperidade.

“Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos”

Em nossa caminhada vamos, com toda certeza, encontrar pessoas que se levantarão contra nós por cau-
sa da nossa fé, pois se nos firmarmos na verdade o mundo se levantará contra nós, pois suas obras são más e 
perversas.

“E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque 
as suas obras eram más.” (João 3:19)

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Vi os transgressores, e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os 
teus preceitos; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade." (Salmos 119.158-159) 

O salmista declara sua aflição pelo fato de que, aqueles que o cercam, não vivem em conformidade com 
as Sagradas Escrituras. Ele não admira o padrão de vida dos ímpios, pelo contrário, ele sente imenso pesar e 
tristeza por eles não obedecerem aos Mandamentos do Senhor Deus. 

Não devemos olhar padrão de vida deste mundo com bons olhos, pois sabemos que, embora possam pa-
recer bons aos olhos carnais, ao final são caminhos de morte. 

Em paralelo à tristeza do salmista pelas transgressões dos ímpios, ele clama ao Senhor para que Ele o vi-
vifique em sua benignidade. 

"...vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade." 

Ele declara seu amor aos mandamentos eternos do Senhor Deus, enquanto que, paralelamente, os ímpios 
se afastam cada vez deles. E é por isso que em seu interior ele sente imenso pesar, pois sabe qual será o fim 
eterno daqueles que não vivem de acordo com a Vontade do Senhor Deus. 

Devemos, assim como o salmista, não apenas amar ao Senhor Deus e seus mandamentos, mas também 
sentir imenso pesar pelas transgressões do mundo e, na medida do possível, procurar apresentar a salvação em 
Cristo Jesus, pois se assim o fizermos acumularemos imensos tesouros nos céus. 

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus. 
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"A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre." 
(Salmos 119:160)

Sabemos que as Sagradas Escrituras é a maior revelação do Senhor Deus para nós, é nosso manual de vida, 
nossa bússola e nossa conselheira. Através da Bíblia descobrimos não apenas o que somos, mas também o que 
Cristo fez por nós e o que tornamos através do seu Sacrifício.

Ao declarar que a Palavra do Senhor é verdade, desde o princípio do mundo, o salmista está afirmando 
não apenas a veracidade das bênçãos e promessas contidas nos mandamentos eternos, como também, os juízos 
àqueles que a desobedecem "...e cada um dos teus juízos dura para sempre".

Devemos dia após dia, não apenas obedecer aos mandamentos do Senhor, mas também trabalhar para 
que mais e mais pessoas tenham contato com a Verdade.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra." 
(Salmo 119.161)

Neste versículo encontramos não apenas um exemplo de perseguição, sofrida pelo salmista, mas também 
um exemplo de fidelidade e lealdade à Palavra do Senhor Deus.

O salmista declara que os poderosos o perseguem sem nenhuma causa, possivelmente por causa de sua 
lealdade e amor aos mandamentos do Senhor, o mesmo acontece, muitas vezes, conosco, por causa da nossa 
vida moldada pelo Evangelho somos ridicularizados pelo mundo e por aqueles que vivem de acordo com os 
padrões iníquos.

No entanto, mesmo sendo perseguido e oprimido pelos seus inimigos, o salmista declara sua confiança no 
Senhor Deus e em sua Palavra "...mas o meu coração temeu a tua palavra".

Jesus nos ensina em Mateus 10:28: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei 
antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo."

Não devemos temer a nenhum homem, pois mesmo sendo o mais poderoso da terra, todas as suas ações 
são limitadas por Deus. Enquanto que o Senhor possui, não apenas todo o poder, mas também todo o domínio.

Indiferentemente da situação e perseguição que você possa estar passando há um Deus que, não apenas 
pode lhe dar a vitória, mas também pode livrá-lo de toda perseguição o opressão.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo." (Salmo 119.162)

Em outro versículo deste salmo o escritor declara que ele se alegra mais com os mandamentos e a Palavra 
de Deus do que com as riquezas deste mundo (v. 72). E, neste versículo, o salmista reafirma seu verdadeiro 
prazer e desejo.

Podemos traçar um paralelo entre o que o salmista nos deixou escrito e a parábola do tesouro contada por 
Cristo Jesus em Mateus 13.44:

"Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e es-
condeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo."

Note que, em ambos os versículos, encontramos uma clara expressão de alegria pelo tesouro encontrado. 
Assim como o salmista e o homem que vendeu tudo, para comprar o campo onde o tesouro estava escondido, 
nós devemos, não apenas nos alegrar e regozijar com as promessas anunciadas na Palavra de Deus, mas tam-
bém nos empenhar em renunciar tudo aquilo que nos separa do verdadeiro tesouro.

Que neste dia a alegria da Palavra de Deus esteja sobre a sua vida, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Abomino e odeio a mentira; mas amo a tua lei." (Salmo 119.163)

O salmista, dando continuidade ao versículo anterior, declara sua abominação à mentira, visto que a Pa-
lavra de Deus a condena.

Percebam que ao declarar "Folgo com a tua palavra..." o salmista deixa claro que se alegra com tudo aquilo 
que os estatutos do Senhor declaram e, consequentemente, se opõe a todo tipo de prática contrária às Sagradas 
Escrituras.

Não haveria como o salmista dizer que se alegra com a Palavra de Deus ao mesmo tempo que se alegra e 
vive na prática da mentira. Se amamos a Lei do Senhor devemos, não apenas viver o que nela está escrito, mas 
também nos apartar daquilo que se opõe às suas ordenanças.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça." (Salmo 119.164)

Após declarar seu repúdio à mentira e sua alegria e amor pela Palavra de Deus, o salmista louva aos man-
damentos do Senhor Deus pelas justiças declaradas. Seu louvor aos mandamentos do Senhor não se pauta 
naquilo que ele pode ganhar, tal como muitos fazem, mas sim naquilo que a Palavra de Deus é e naquilo que 
ela anuncia.

A justiça do Senhor não se trata apenas do julgamento eterno sobre aqueles que negaram a Cristo, mas 
também se refere ao cumprimento das promessas escritas nas Sagradas Escrituras àqueles que vivem de acordo 
com os princípios imutáveis de Cristo.

Diversas vezes já disse, e reforço, que não devemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, ou 
melhor, por aquilo que desejamos, mas sim pelo que Ele é e pela sua imensa misericórdia e amor, pois sendo 
um Deus Santo e que odeia a injustiça e o pecado foi capaz de entregar seu Filho para que nós, seres humanos, 
tivéssemos a chance de nos aproximar dele.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço." (Salmo 119.165)

Iniciamos mais um dia meditando nas palavras de bênção registradas pelo salmista. No último devocional 
ele diz que louva ao Senhor Deus pelos seus juízos expressos em sua Palavra e declara sua fidelidade e amor 
pelos mandamentos eternos.

Hoje ele declara as bênçãos reservadas para aqueles que amam e vivem debaixo da Lei do Senhor "Muita 
paz... e para eles não há tropeço".

Temos paz em Cristo Jesus, pois mesmo em meio às circunstâncias adversas nossa esperança de Vida 
Eterna é maior do que o sofrimento, sabemos que não há nada neste mundo que possa nos separar do grande 
amor de Deus.

"Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 
venci o mundo." (João 16.33)

Nossa paz e consolo não estão depositados em coisas terrenas e perecíveis, mas sim no Reino Eterno de 
Cristo Jesus. O salmista também declara que, aqueles que amam e vivem a Lei do Senhor, não tropeçarão "...e 
para eles não há tropeço". Jesus nos disse:

"Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo; Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz." (João 11:9-10)

Se andarmos na Luz, que é Cristo Jesus, jamais tropeçaremos em coisa alguma, pois nossa direção e orien-
tação provém dele. Que o Senhor Deus lhe abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"SENHOR, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos." 
(Salmo 119.166)

No Devocional de ontem meditamos nas bênçãos e promessas destinadas aos que vivem e andam debaixo 
da Palavra do Senhor e, hoje, o salmista continua sua linha de raciocínio e declara que sua confiança e espe-
rança está depositada no Senhor Deus.

Percebam que ele sabe que sua salvação e livramento está em Deus "SENHOR, tenho esperado na tua sal-
vação..." ele declara isto no versículo anterior, também, "Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não 
há tropeço" . Aqueles que andam em conformidade com a Palavra do Senhor Deus estão debaixo da poderosa 
mão do Senhor.

O salmista nos ensina que, sem a Palavra de Deus e uma vida moldada por ela, não há como o Senhor 
operar em nosso favor e, nem muito menos, alcançarmos a salvação e o livramento.

"SENHOR, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos."

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"A minha alma tem observado os teus testemunhos; amo-os excessivamente." (Salmo 119.167)

O salmista continua a afirmar que, em seu coração e vida, a Palavra do Senhor possui grande estima e 
amor. Devemos tomar o salmista como exemplo para nossas vidas; "A minha alma tem observado os teus tes-
temunhos".

Ele não apenas cumpre o que está escrito na Sagradas Escritura, mas ama aquilo que está escrito. Há uma 
grande diferença entre apenas cumprir o que está escrito e amar aquilo que está escrito.

Pois que ama obedece e zela para que a Palavra do Senhor permaneça acesa em seu coração, ao contrário 
daquele que apenas cumpre dogmas, tal como os fariseus do tempo de Cristo, ele conheciam a Palavra, sabiam 
o que era certo e errado, no entanto, não amavam a Lei do Senhor, mas sim a si mesmos e seus prazeres.

Devemos tomar cuidado com o que estamos colocando em primeiro lugar em nossas vidas e qual o valor 
que estamos atribuindo às Sagradas Escrituras.

Que o Senhor Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, 
porque todos os meus caminhos estão diante de ti." (Salmo 119.168)

O salmista continua escrevendo acerca de seu compromisso com a Palavra de Deus e sua preocupação em 
cumpri-la. No versículo anterior ele declara que ama aos mandamentos do Senhor de maneira excessiva:

"A minha alma tem observado os teus testemunhos; amo-os excessivamente."

Note que, no versículo 167, ele declara que sua alma observa constantemente aquilo que está escrito nas 
Sagradas Escrituras. "A minha alma tem observado os teus testemunhos". E, no versículo seguinte, ele declara 
a razão pelo qual observa os mandamentos do Senhor.

O "observar" aqui é utilizado com o mesmo sentido de "cumprir" e não de apenas "olhar".

"Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante 
de ti."

O salmista cumpre e zela em cumprir os mandamentos do Senhor Deus, pois todos os seus caminhos são 
direcionados debaixo da Palavra do Senhor "...todos os meus caminhos estão diante de ti."

Não há como cumprirmos e desejarmos viver debaixo dos mandamentos do Senhor se, nossa vida, não é 
direcionada pela vontade do Senhor Deus.

Que neste dia sua vida seja grandiosamente abençoada pelo Senhor, fique na Paz de Cristo.
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"Chegue a ti o meu clamor, ó SENHOR; dá-me entendimento conforme a tua palavra." 
(Salmo 119.169)

O salmista eleva sua súplica ao Senhor para que Ele receba e ouça o seu clamor e oração. Devemos, assim 
como o salmista, confiar que o Senhor Deus está com os ouvidos abertos à nossa oração e súplica.

No entanto devemos ter em mente que nossas orações e súplicas devem estar de acordo com a Vontade e 
a Palavra de Deus. Tiago nos alerta acerca disto:

"Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." (Tiago 4:3)

O salmista continua sua oração clamando para que o Senhor lhe conceda sabedoria e entendimento da 
Palavra. Percebam que, num primeiro momento ele clama pela atenção do Senhor para, depois, rogar por en-
tendimento acerca dos estatutos eternos.

Não estou dizendo que não podemos pedir por bens materiais, no entanto, temos ter em mente que, se 
a Palavra de Deus e a sua vontade estiver em primeiro lugar em nossas vidas, não rogaremos por bens que se 
opõe aos Mandamentos do Senhor.

Que Deus vos abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios pro-
feriram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos." (Salmo 119.170-171)

No versículo de hoje encontramos uma grande semelhança com o versículo anterior. O salmista clama ao 
Senhor Deus para que Ele receba a sua súplica e clamor, vivificando-o conforme a sua Palavra. Neste aspecto 
encontramos dois grandes ensinamentos para as nossas vidas espirituais:

1) Clamar e rogar para que o Senhor Deus ouça a nossa oração e súplica e tenha misericórdia de nossas 
vidas: "Chegue a ti o meu clamor, ó SENHOR" (v. 169) "Chegue a minha súplica perante a tua face" (v. 170);

2) Rogar para que, nossa vida, seja vivificada na Palavra do Senhor Deus: "...dá-me entendimento conforme 
a tua palavra." (v. 169) "...livra-me segundo a tua palavra" (v. 170)

E, uma vez vivificados pela Palavra do Senhor, possuiremos a capacidade para entoar o verdadeiro louvor 
ao Senhor Deus, pois nossa vida como um todo estará de acordo com os mandamentos eternos.

"Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos."

O Apóstolo Paulo nos exorta acerca disto em Romanos 12.1-2:

"Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transfor-
mados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus."

Que o Senhor Deus lhes abençoe, fique na Paz de Cristo Jesus.
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"A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua 
mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó SENHOR; a tua lei 

é todo o meu prazer." (Salmo 119.172-174)

Nestes três versículos encontramos o objeto central da vida do salmista e, que deve ser o da nossa vida 
também. A Palavra de Deus.

Ele primeiramente declara que em sua língua a Palavra do Senhor permanecerá "A minha língua falará da 
tua palavra...". Sua preocupação está em anunciar a justiça presente nas Sagradas Escrituras.

No versículo seguinte ele clama por socorro por parte do Senhor Deus e declara "...escolhi os teus precei-
tos", percebam que o fato dele dizer que escolheu os mandamentos do Senhor e, anteriormente clamar por 
socorro, nos mostra que, por conhecer a Palavra de Deus e a sua justiça, ele sabe que, nela, encontrará repouso 
e segurança.

E, após declarar seu compromisso em manter a Palavra do Senhor em sua boca, em clamar por socorro, 
ele declara que a Palavra do Senhor e a Salvação são seu maior prazer.

Se mantivermos em nossos corações acesa a chama da Palavra de Deus e confiarmos nos mandamentos 
eternos, nosso maior desejo será estar continuamente ao lado do Senhor Deus.

Fique na Paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe.
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"Viva a minha alma, e louvar-te-á; ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha per-
dida; busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos." (Salmo 119.175-176)

Neste último devocional e versículos do salmo 119 encontramos uma maravilhosa declaração do salmista.

Ele clama ao Senhor por vida, mas não para que ele aproveite os bens deste mundo ou para que satisfa-
ça seus próprios prazeres, mas sim para louvar ao Senhor Deus e para que sua vida seja guiada conforme os 
mandamentos de Deus.

"Viva a minha alma, e louvar-te-á; ajudem-me os teus juízos."

Logo em seguida o salmista roga ao Senhor para que lhe perdoe por ter se desgarrado do rebanho. Pode-
mos traçar um paralelo com a parábola da ovelha perdida que Jesus nos contou (Lucas 15.4).

Embora a ovelha tenha se desgarrado do rebanho e se apartado do pastor, ela ainda fazia parte do rebanho 
de Cristo. E Jesus como Bom Pastor preza por suas ovelhas e Deus se angustia com aqueles que se afastam de 
sua Palavra.

Todos nós um dia fomos ovelhas perdidas, andávamos longe do aprisco do Senhor, no entanto, um dia 
ouvimos a voz do Espírito Santo e escolhemos entrar para o aprisco do Senhor Jesus.

Que o Senhor Deus lhe abençoe grandemente, muito obrigado por, durante 157 dias, meditarmos juntos 
no Salmo 119. Fique na Paz de Cristo Jesus.
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Oro agradecendo ao Senhor Deus pela sua vida e para que, através destes 157 dias de meditação no 
Salmo 119, sua vida venha ser grandiosamente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Agradeço de todo 
o coração por ter feito o download deste eBook, é uma imensa honra e alegria poder disponibilizar 
este trabalho para você.

Peço que compartilhe este eBook com seus amigos, parentes, conhecidos cristãos ou não cristãos, pois 
nosso maior objetivo é propagar a Boas Novas da Salvação por intermédio de Jesus Cristo.

Que Deus lhe abençoe, anseio encontrá-lo na Glória de Nosso Senhor para que, juntos, desfrutemos 
das incontáveis bênçãos espirituais.

Fique na Paz de Cristo Jesus.

Jamil Jorge Filho
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