Salmo 6
Baseado em um sermão do Rev Augustus Nicodemos Lopes
Salmo de Lamentação
No caso aqui parece que Davi havia sido afligido, atingido por uma doença, a qual não
sabemos qual era, mas parece-nos que Davi ficou acamado.
Ao mesmo tempo que sentia a doença, sua alma tb adoeceu, como se tivesse angustiada,
aflita. Não é raro que certas doenças afetam nosso lado espiritual. Sentir depressão, cansaço,
disperso, fora de foco. Estas coisas acabam afetando a alma e a mente. A doença nos debilita,
e nos deixa fracos, não conseguimos ler, muitas vezes nem orar.
Não fosse sduficiente, os inimigos de Davi estavam dizendo, provavelmente, que esta doença
era castigo de Deus ! Podemos até imaginar que seus inimigos estavam praguejando, dizendo
que finalmente Deus estava pesando a mão sobre ele. Esperando que a doença fosse fatal.
Davi sabia que eles estavam pensando e desejando isto.
É nesta situação, neste cenário, que Davi volta-se para Deus e derrama seu coração em Seu
altar.
O Lamento
Lamentar perante Deus é uma prática comum que nós encontramos na bíblia. No lamento a
pessoa não está necessariamente pedindo algo a Deus, mas está simplesmente lamentandose. Como se dissesse : Deus, tá doendo, o sofrimento tá grande, a dor tá insuportável, eu não
estou entendendo tudo isto que está acontecendo. Jó se lamentou perante Deus. Há quem
diga que este salmo seja até uma prefiguração do sofrimento do Messias. Até Jesus Cristo, na
cruz do Calvário, lamentou-se perante Deus dizendo : Deus meu Deus meu porque me
desemparaste ?
Normalmente um lamento vem acompanhado de uma súplica, de um pedido, uma intercessão
àquele que pode nos ouvir e atender.
O Salmo dividi-se em duas partes
01 a 07 – a lamentação, súplica e oração e
08 a até o 10 - Já não há mais lamentação, nem súplica …mas sim triunfo, alegria. Davi sente
que foi atendido por Deus, e nos versos finais do salmo vemos Davi manifestando sua alegria,
sua confiança manifestando que Deus fará aquilo que é bom para sua alma.
Primeira Parte
Como Davi se encontrava : verso 2 (debilitado fisicamente) verso seguinte diz : sara-me
Senhor, porque os meus ossos estão abalados….pode ser uma linguagem figurada, mas era
relativo a doença que ele estava passando, que afetava seu ser como um todo. Verso 3 –
estava espiritualmente perturbado, provavelmente por causa da doença.
No verso 7 : inferência aqui eh que os inimigos estavam desejando que realmente sua doença
o levasse. Tal qual os amigos de Jó !
Aparentemente Davi estava, no início de sua oração, sem saber se aquela doença era
realmente um castigo para ele. Pq todo crente verdadeiro, que teme a Deus, quando uma mal

lhe chega a porta, a primeira coisa que ele pergunta é : será que isto é uma repreensão de
Deus, será que fiz algo errado e aqui o cajado do Pastor está me trazendo de volta.
Todo aquele que se interessa pelas coisas do alto, que se interesse pelo que Deus pensa e que
leva em conta a vontade de Deus, quando o mal lhe bate a porta, lhe vem a mente esta
pergunta. Esta doença, o que representa ? Este mal pelo qual estou passando o que Deus
pretende com isto ? Isto vemos no verso primeiro.
Segunda Parte
Os pedidos de Davi
1 – que não o castigue acima da medida – verso 1 – Vai devagar Pai, porque sou de barro … eu
mereço, mas abrande, por misericórdia, que Ele use a ocasião para nos corrigir e nos santificar
2 – que Deus o sare/cure – não eh errado pedir que Deus nos cure/nos sare. Pedir que nos
cure faz parte das orações que levantemos a Ele.
3 – que Deus o liberte espiritualmente – verso 3 e 4 – até quando ? Não só a cura para a
doença mas libertação para sua alma. Alegria da salvação, regozijo em Deus
O Argumento
Davi argumenta com Deus, porque orar tb eh argumentar , é raciocinar com Deus, é persuadir
a Deus…faz parte da nossa suplica. Aqueles que sabem orar, são aqueles que sabem
argumentar com Deus, apesar da infinita sabedoria Dele, ainda assim permite que nós
arrazoemos com Ele. > Deus vou te dar um motivo pra me tirar da cama, para que o Senhor me
cure e me encha de alegria. Verso 5 (também em Salmo 30:9) . Ele tá falando de como ele via a
morte. Pai, a pessoa que morreu tá ali no cemitério (Davi não está falando da alma). O que o
Senhor vai a ganhar se eu morrer ! Liberta-me, sara-me, para que eu possa te louvar. Cura
minha alma, para que eu possa adorá-lo, pois a angústia acaba comigo .
Um detalhe importante na argumentação de Davi : ele pede a Deus para curá-lo e enchê-lo de
alegria. Mas qual o fim ? O fim não está nele mesmo, mas em Deus ! Davi está preocupado
com Deus ! Uma oração chega a presença de Deus !
Deus o ouve ! Parece que Ele ouve enquanto Davi está orando….até o verso 7 mas logo em
seguida, verso 8, Davi diz : O Senhor ouviu minha oração. Não é somente orar e pela fé saber
que Deus o escutou, mas também sentir, como Davi sente e percebe aqui.
Quando isto acontece, ele percebe que há uma diferença entre ele e os ímpios, isto é, quando
ele percebe que foi aceito por Deus. Verso 8. Ele é favorecido por Deus. Ele tem certeza que
Deus o acolheu, e que ele não será castigado como os ímpios serão castigados. Não será
tratado como os pecadores. Deus ouviu minha oração.

Verso 9 – certeza íntima, na mediação de Cristo, que sua oração chegou até Deus o Pai. Ele se
sente seguro que Deus está com ele que Davi pede que Deus envergonhe os seus inimigos, que
Deus faça com que eles sofram. Aqui temos um problema teológico pois a Biblia nos ensina a
orar pelos inimigos e perdoar aqueles que nos magoam, mas ela tb ensina que há um
momento em que podemos entregar a ira de Deus os inimigos do evangelho, pois aqui, os
inimigos de Davi eram os inimigos de Deus, da verdade de Deus. Nos salmos encontramos que
Davi e outros autores entragam seus inimos a ira de Deus. O ponto aqui eh que Davi esta
seguro, que Deus o acolheu e que o recebeu !

Aplicando
1 - Para aqueles que nunca oram : que não sabem o que é gastar tempo com Deus, que não
tem intimidade com Deus, que estao acostumadas a governar sua própria vida, tomar as suas
própria decisões sem nenhuma palavra a Deus. Que passam pelas dificuldades da vida e as
grandes escolhas sem nunca buscar a Deus.
Este salmo está aqui como repreensão para nós que dizemos crer que Deus existe mas que
vivemos como se não.
Se cremos que Deus é Pai mediante Cristo, se temos intimidade com Ele, este tipo de oração
deveria brotar de nosso coração. Devemos examinar nossa vida de oração, e se temos
comunhão com Ele, se sabemos chegar até Ele e se O sentimos
2 – Pessoas que passam por dificuldades na vida, que oram, mas que ainda não obtiveram uma
resposta…seja por doença, por vizinhos, no trabalho, uma crise, angústia na alma…e que já
vem orando….sem ver resposta de Deus. O encorajamento aqui é nunca desistir, mas sim
argumentar com Deus, pedir misericórdia a Deus. Cuidado com orações que não tenham como
finalidade a glória de Deus, mas sim nosso próprio ego. Examinemos os motivos de nossa
oração
3 – Pessoas que recentemente tiveram respostas para sua oração. Faça o que Davi faz aqui : se
o Senhor me curar, eu Te darei louvores, eu me rejubilarei diante de Ti. Não sejamos como os
10 leprosos que foram curados e somente 1 voltou para dar glórias a Deus.

