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AVANTE, SOLDADOS CRISTÃOS 

Salmo 20 

Para o mestre de música. Salmo davídico. 

1 Que o Senhor te responda no tempo da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja! 2 Do 

santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. 3 Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite 

os teus holocaustos. Pausa 4 Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus 

planos. 5 Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras 

em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos! 6 Agora sei que o 

Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador 

da sua mão direita. 7 Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no 

nome do Senhor, o nosso Deus. 8 Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos 

firmes. 9 Senhor, concede vitória ao rei! Responde-nos quando clamamos! 

Avante, soldados cristãos 

O hino Confiança (368 CC) ou Salvador Bendito (340 HCC) é um de nossos preferidos. Não 

é verdade? Você se lembra da letra? 

Salvador bendito, terno e bom Senhor 

Só em ti confio, grande Salvador! 

Sobre a cruz morreste para me salvar; 

Tudo padeceste para me livrar. 

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, 

Só em Ti confio, grande Salvador! 

Muitos o conhecem, mas poucos sabem que a versão original, escrita em inglês, tem letra 

completamente diferente da nossa. O título é Avante, soldados cristãos e a primeira estrofe, 

seguida do estribilho, em tradução livre, diz assim: 

Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra; 
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Levem adiante a cruz de Cristo, aos confins da terra. 

Jesus, o mestre real, lidera contra o inimigo; 

Avante na batalha, levando o nome ungido. 

Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra; 

Levem adiante a cruz de Cristo, aos confins da terra. 

A melodia é a mesma, mas a letra é outra. Destaco a diferença para contar um fato 

curioso, narrado por Warren W. Wiersbe. 

D. L. Moody, em uma de suas cruzadas evangelísticas, não permitiu que seu solista, o 

também renomado Ira Sankey, cantasse o hino Avante, soldados cristãos. O evangelista 

sentia que a igreja não era um exército vitorioso, marchando para a guerra. A Bíblia, no 

entanto, apresenta sim o povo de Deus como soldados no exército do Senhor. As imagens 

estão em toda parte, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 

Enquanto soldados, avançando na batalha espiritual (Ef 6.11-18), precisamos estar 

familiarizados com os Salmos 20 e 21. O Primeiro é uma oração pela vitória do rei, 

liderando a nação em batalha; o segundo é uma ação de graças, pela vitória recebida em 

resposta à oração. 

Aspectos messiânicos do Salmo 20 

O Salmo 20 é uma oração pelo rei. A palavra “rei” só aparece no v. 9. O termo hebraico é 

go’el. Assim se chamava o vingador do sangue de alguém (Nm 35.19) e o redentor (Lv 

25.25), como Jó falou de seu Redentor (Jó 19.25). O termo é usado em Isaías, para Deus, 

que vinga, salva e livra seu povo (Is 41.14, 43.14, 49.7 e 59.20). 

Davi vai para a batalha e é visto pelo povo como o vingador e o redentor da nação. É uma 

figura de Cristo, e alguns momentos do salmo se aplicam à pessoa de Jesus. Não é de se 

estranhar. Cada rei de Jerusalém era um tipo do Grande Rei, Jesus. Os salmos que falam 

do Messias são salmos que falam do rei de Jerusalém, fosse ele quem fosse. Vejamos tais 

aspectos no Salmo 20, comentados pelo saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. 
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No v. 6 o rei é chamado de “ungido”. No hebraico, a palavra é “messhyah”, de onde vem “messias”. 

Cristo é o Grande Rei, que foi à batalha contra o inimigo de nossa vida e o derrotou. Quando o rei é 

chamado de “go’el”, ele é visto como vingador, redentor e libertador do seu povo. São figuras de 

Cristo. Ele é nosso Vingador (ele luta por nós), nosso Redentor (nos livrou da perdição eterna) e 

nosso Libertador (graças a ele, somos livres do Maligno e do seu poder). 

Aspectos devocionais do Salmo 20 

Tendo observado os aspectos messiânicos do salmo, vejamos alguns aspectos devocionais, 

pois nos ajudam em nossa vida espiritual. Destacaremos, em especial, cinco que nos 

auxiliarão a seguir avante como soldados cristãos. 

Oração 

O salmo todo é oração, mas destaquemos apenas os dois primeiros versos e o último: 

1 Que o Senhor te responda no tempo da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja! 2 Do 

santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. 2 Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê 

apoio. […] 9 Senhor, concede vitória ao rei! Responde-nos quando clamamos! 

Há uma preocupação muito grande do povo em que seu líder seja vitorioso na batalha. Ela 

depende dele, humanamente falando; e ele e a nação dependem de Deus. 

O pastor e a liderança da igreja não são reis, mas deveriam ser objeto de intercessão. O 

fracasso deles prejudica a obra. O bom sucesso deles beneficia a obra. A mesma coisa se 

aplica aos nossos governantes. Oração é a arma para a vitória. 

Consagração 

3 Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Pausa 

Antes de irem para a batalha, eles se consagravam a Deus. Adoravam, ofertavam e 

ofereciam sacrifícios ao Senhor. Era momento de pausar e renovar forças em Deus. Sem 

consagração, fôlego e vigor espiritual não se vence batalhas. 
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Hoje, não precisamos fazer sacrifícios. Cristo o fez na cruz. Basta-nos confiar na sua obra 

e no seu poder. Cabe-nos tão-somente adorar e consagrar nossas vidas. 

Unidade 

4 Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. 5 Saudaremos a tua 

vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o 

Senhor atenda todos os teus pedidos! 

Davi e o povo tinham um único objetivo: a glória do nome de Deus. Eles tinham uma 

única alegria: servi-lo de coração. A bandeira que os unia era o nome do Senhor. 

Fé 

6 Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o 

poder salvador da sua mão direita. 7 Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós 

confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. 

A batalha se avizinha e o povo põe sua confiança no Deus que ouve as orações. 

Há quem confie em “carros e cavalos”. Cuidado com os “carros e cavalos” de hoje: poder 

humano, experiência, estratégias, beleza, dinheiro, bons relacionamentos sociais, a 

religiosidade humana pervertida, os chamados “sacrifícios” de fé (que acabam sendo uma 

demonstração de obras, o que a pessoa faz). Tenha fé “no nome do Senhor, nosso Deus”. 

Perseverança 

8 Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. 9 Senhor, concede vitória ao 

rei! Responde-nos quando clamamos! 

Carros e cavalos, bem como os que neles confiam, vacilam e caem. O povo de Deus 

também fraqueja e tomba, mas em Deus eles se reerguem e seguem firmes. Nós somos 

dos que perseveram para a vida eterna. 
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Avante, soldados cristãos 

Muitas vezes a vida se nos afigura uma batalha. Não há como escapar. A vitória é de quem 

confia no poder de Deus, de quem ora, consagra-se, uni-se ao corpo de Cristo, exercita a 

fé e persevera com esperança e amor. 

Nosso Rei, Jesus Cristo, é sempre vitorioso (Ap 19.11-15).  Cuidado com “carros e cavalos” 

contemporâneos. E lembremos que o Senhor salva o seu povo. 

Avante, soldados cristãos! 
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