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ORAÇÃO DA MANHÃ 

Salmo 3 

[Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão] 

1 Senhor, muitos são os meus adversários! Muitos se rebelam contra mim! 2 São muitos os que dizem 
a meu respeito: “Deus nunca o salvará!” [Pausa] 3 Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege; és a 
minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. 4 Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo 
monte ele me responde. [Pausa] 5 Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me 
sustém. 6 Não me assustam os milhares que me cercam. 7 Levanta-te, Senhor! Salva-me, Deus meu! 
Quebra o queixo de todos os meus inimigos; arrebenta os dentes dos ímpios. 8 Do Senhor vem o 
livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. [Pausa] 

INTRODUÇÃO AOS SALMOS 

 O livro dos Salmos é introduzido por dois Salmos cognatos (parentes). 

 Enquanto o Salmo 1 trata da primazia da Palavra de Deus na vida do justo, o Salmo 2 
discorre sobre a supremacia de Cristo na história mundial. É a forma de o livro ensinar que a vida 
deve ter como fonte a Palavra e como foco o Cristo. 

 Seguindo a introdução estão três Salmos cuja temática principal é a oração. É certo que 
todos os Salmos são, de forma geral, orações em forma musical ou poética. Mas nos Salmo 3, 4 e 
5, nós descobrimos um pouco de como era a vida de oração de Davi. 

 No 1Salmo 3 nós temos a oração da manhã, no 2Salmo 4 nós encontramos a oração da 
noite e no 3Salmo 5 nós achamos um manual de oração de Davi. 

 É significativo que os Salmos estejam arranjados dessa forma já no seu início, pois o que se 
espera do homem e da mulher cuja vida tem como fonte a Palavra e como foco a Jesus é que eles 
sejam pessoas de oração. 

 Pois bem, iniciando pelo Salmo 3, vejamos como os justos devem começar o dia. 

DIA DIFÍCIL! 

 É provável que todos aqui já tenham acordado algum dia de manhã e pensado: “Hoje o dia 
promete!” ou  “Vai ser um dia daqueles!” ou “Esse vai ser um dia difícil!” ou ainda “Vai ser um 
dia de cão!”. O que fazer? 

 A maioria de nós fica sem coragem de se levantar da cama. Outros pulam da cama e saem 
atropelando tudo e todos. Davi nos ensina que devemos, antes de qualquer coisa, orar. Mesmo 
sem forças, orar! 

 Cedo, de joelhos, com todos os problemas diante dele, Davi ora: 
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Sl 3.5 - Eu me deito [deitei] e durmo [dormi], e torno [tornei] a acordar, porque é o 
Senhor que me sustém [sustentou]. 

 A maioria dos estudiosos do hebraico preferem colocar os verbos no passado, como, por 
exemplo a versão Almeida Revista e Corrigida. Parece sim ser melhor, pois revela que o Deus que 
sustentou Davi durante a noite, enquanto seus inimigos rangiam os dentes e planejavam contra 
ele, continuará sustentando-o durante aquele dia difícil. 

 Por tanto, o que temos diante de nós, parece ser uma forma de oração da manhã utilizada 
pelo rei Davi. 

 Por que o dia de Davi seria difícil? O cabeçalho do próprio Salmo nos revela o segredo:  

[Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão] 

 Já pensou, você começar o dia como um refugiado, um fugitivo num deserto qualquer, 
sabendo que seu próprio filho estava armando uma conspiração para tomar tudo de você e 
planejando uma caçada implacável contra a sua própria vida? A rebelião de Absalão e a fuga de 
Davi estão narradas em 2Samuel 15 a 18. 

 Além da traição do próprio filho e da rebelião do povo de Israel, em sua rota de fuga Davi 
ainda provou da maldade de homens como Simei, descendente de Saul, que o amaldiçoou de 
forma humilhante. 

2Sm 16.6-8 - 6 Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o 
exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. 7 Enquanto 
amaldiçoava, Simei dizia: “Saia daqui, saia daqui! Assassino! Bandido! 8 O Senhor 
retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O 
Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um 
assassino! 

 Ponha-se no lugar de Davi e imagine você tendo que começar um novo dia: (1) seu filho 
armando contra você, intentando, inclusive, contra sua própria vida; (2) seu povo contra você; e 
(3) homens maldosos e inconsequentes lá fora esperando a oportunidade de te amaldiçoar, 
apedrejar e humilhar. 

 Tudo bem que Davi tinha provocado tudo aquilo por não ter lidado apropriadamente com 
Amnom, seu filho primogênito que tinha estuprado a própria irmã Tamar; não corrigiu Absalão 
quando ele matou Amnom, vingando-se de Tamar (2Sm 13); e já tinha aprontado todas e mais 
algumas com Bate-Seba e depois assassinado o marido dela Urias (2Sm 11 e 12). 

 Mas isso só piorava o estado de Davi, pois além de toda rebelião, de toda a traição, de toda 
a humilhação pública, Davi ainda tinha de lidar com culpa, remorso e consequências que ele sabia 
poderiam ter sido evitadas. 

 O que você faria? Como você começaria o seu dia? Davi ora a Deus. 
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 Vejamos o que a oração da manhã de Davi nos ensina para o dia difícil, mesmo que o dia 
difícil seja em consequência de graves erros nossos. 

1. Enfrente o dia com fé (Sl 3.1-2) 

 Não é pela força nem pelo mérito pessoal que nós devemos iniciar cada um de nossos dias, 
mas pela fé na graça de Deus. Era o que Davi, a exemplo desse Salmo, fazia todas as manhãs. 

[Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão] 

1 Senhor, muitos são os meus adversários! Muitos se rebelam contra mim! 2 São muitos os que 
dizem a meu respeito: “Deus nunca o salvará!” [Pausa] 

 Note que seus adversários eram muitos, eles se multiplicavam, eram maldosos e 
mentirosos: “Deus nunca o salvará!”. 

1 Senhor, [muitos] muitos são os meus adversários! [multiplicam-se] Muitos se [maldosos] rebelam 
contra mim! 2 São muitos os que [mentirosos] dizem a meu respeito: “Deus nunca o 
salvará!” [Pausa] 

 Nossos problemas a cada manhã parecem ser sempre assim. Tudo bem que eles mudam de 
tipo, mas são sempre muitos, aumentam progressivamente, são cruéis e mentirosos. E pode ser 
que eles seja fruto de nossos próprios erros. O que fazer? 

 Davi nos ensina a não negar os problemas, a não fugir dos problemas, a não encarar os 
problemas sozinhos, mas a enfrentar o dia com fé na graça de Deus. Confessando pecados e 
colocando diante de Deus nossos problemas. 

2. Fale com Deus em oração (Sl 3.1,3-4,7) 

 A prova de que Davi enfrentava com fé cada um de seus dias está no fato de que ele falava 
com Deus em oração. 

2.1. Davi cochichava os seus problemas a Deus 
1 Senhor, muitos são os meus adversários! Muitos se rebelam contra mim! 2 São muitos os que dizem 
a meu respeito: “Deus nunca o salvará!” 

2.2. Davi clamava a Deus por proteção 
3 Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege; (...) 

2.3. Davi colocava a sua honra nas mãos de Deus 
3 (...) és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida.  

2.4. Davi confiava na resposta de Deus 
4 Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. 
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2.5. Davi conhecia a Palavra de Deus 
7 Levanta-te, Senhor! Salva-me, Deus meu! Quebra o queixo de todos os meus inimigos; arrebenta 
os dentes dos ímpios. 

Essas palavras soam como desejo de vingança cruel aos nossos ouvidos. Na 
verdade, Davi estava usando uma oração de Moisés (Nm 10.35) para 
pedir que Deus dispersasse os seus inimigos. 

Já as expressões para que Deus quebrasse o queixo e os dentes de seus 
inimigos era a forma de Davi pedir que Deus revertesse aos inimigos toda 
humilhação que o rei, o ungido de Deus, estava sofrendo. Ferir no rosto 
era uma forma de humilhar o outro (1Rs 22.24; Is 50.6; Lm 3.30; Mq 5.1). 

Davi conhecia a Palavra de Deus e por isso ele ora pedindo livramento, 
assim como havia sido com Moisés e outros em Israel. 

 Davi nos ensina que não há nada melhor do que começar o dia orando, com a Palavra 
de Deus na mão. Há pelo menos dois versos da Escritura que unem essas duas práticas 
(leitura e oração, através da meditação). 

Salmo 5.1 - Dá ouvido, SENHOR, às minhas palavras e acode ao meu gemido (hebraico: 
meditar/balbuciar a palavra em meditação. Temos aqui a mesma palavra usada em Salmo 
19.14! Veja a seguir.). 

Salmo 19.14 - As palavras dos meus lábios e o meditar (gemido) do meu coração sejam 
agradáveis na tua presença, SENHOR, rocha minha e redentor meu! 

 Matthew Henry, o principal dos comentaristas e expositores bíblicos puritanos, 
comentando sobre o Salmo 19.14, escreveu: 

“As orações de Davi não consistiam de suas palavras apenas, mas envolviam também as suas 
meditações; assim como a meditação é a melhor preparação para a oração, a oração é o 
melhor fim para a meditação. Meditação e oração sempre vão juntas. Elas são inseparáveis.” 

 Davi enfrentava o dia com fé e falava com Deus em oração, pois tinha a Palavra de Deus na 
mão e, principalmente, no coração. 

3. Pregue ao seu coração (Sl 3.4-6,8) 

 O Salmo 3, além de revelar que Davi começa o dia com fé, falando com Deus em oração, 
demonstra que o rei de Israel tinha como tática pregar ao seu coração atribulado. 

4 Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. [Pausa] 5 Eu me deito [deitei] 
e durmo [dormi], e torno [tornei] a acordar, porque é o Senhor que me sustém [sustentou]. 6 Não me 
assustam os milhares que me cercam. (...) 8 Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o 
teu povo. [Pausa] 
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 Em outras palavras: 

“Oh minha alma! Lembre-se das orações respondidas. Conte as bênçãos recebidas. 
Veja que nos deitamos, dormimos e acordamos bem, enquanto todos tramavam lá fora. 
O Senhor nos sustentou e continuará nos sustentando. Confie em Deus. Não se assuste 
com os problemas. O Senhor nos livrará. Dele virá o livramento, pois ele ama os que 
são seus.” 

ORAÇÃO DA MANHÃ 

 É assim que devemos começar todas as nossas manhãs. 

•  Enfrentando o dia com fé. 

•  Falando com Deus em oração. 

•  Pregando confiança ao nosso coração. 

 O testemunho de George Müller. 

Agora, com essa minha nova prática [ler a Bíblia primeiro, meditar e orar], eu 
raramente sofro com isso [com a mente divagando enquanto ora]. Pois meu coração 
sendo nutrido pela verdade, sendo levado a experimentar uma comunhão viva com 
Deus, eu falo com o meu Pai e meu Amigo em oração sobre as coisas que ele traz a mim 
através de sua Palavra preciosa. Fico admirado de que não tenha descoberto isso 
antes... E agora, desde que Deus me ensinou essa preciosa lição, ficou tão claro para 
mim que a primeira coisa que o filho de Deus precisa fazer manhã após manhã é 
encontrar comida na Palavra do Senhor para o seu homem interior [e depois orar]. 
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