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Salmos que Inspiram 
 

Lição 11 – Ações de Graças pela Vitória 
 

        “Na tua força, SENHOR, o rei se alegra! E como 
exulta com a tua salvação! Exalta-te, SENHOR, na tua 
força! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder” – 
Salmo 21:1,13 

 

Introdução 
 

Neste Salmo, o rei Davi fala da grande vitória conquistada após travada uma batalha. Parece ter 
sido uma resposta à intercessão do povo em favor dos votos do rei (Salmo 20:5,6) – e, agora, 
Davi reconhece que foi plenamente atendido (Salmo 21:2). Em paralelo, nós também podemos 
experimentar a vitória de Deus, em meio às lutas e tribulações que enfrentamos. Ele começa o 
salmo declarando a intensa alegria do seu coração pela vitória alcançada: “Na tua força, 
SENHOR, o rei se alegra”. E termina, com louvores e ações de graças: “Exalta-te, SENHOR, na tua 
força! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder”. 
 

 A alegria do Senhor é a nossa força (Neemias 8:10)? Ou a força do Senhor é a nossa alegria 
(Salmo 21:1)? 

 

Essa alegria que Davi sentiu tem o mesmo sentido de estar animado, exultante, contente, 
jubiloso. Acima de tudo, sua maior alegria era desfrutar da presença do Senhor! – v. 6. 
 

 Quais razões levaram o Rei Davi a manifestar ações de Graças ao Senhor? 
  

1. Por causa da salvação do Senhor 
 

“E como exulta com a tua salvação!” – v. 1.  
 

Acima de qualquer coisa, devemos ter em nosso coração, gratidão a Deus por “tão grande 
salvação” (Hebreus 2:3) que recebemos Dele. O maior presente já concebido por Deus e 
concedido aos que creem em Jesus Cristo é a salvação. Somente um Deus onisciente e 
onipotente poderia planejar e realizar a nossa salvação. Salvação esta que abrange todo o nosso 
ser – espírito, alma e corpo. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, promoveu uma tão 
grande salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo, para vivificar o espírito morto, santificar a 
alma e transformar o nosso corpo. Assim, nossos pecados são perdoados, somos santificados e 
salvos de muitas tribulações – e, acima de tudo, salvos da ira vindoura, do inferno. 
  

2. Porque o Senhor satisfez os desejos do seu coração 
 

“Satisfizeste-lhe o desejo do coração...” – v. 2. 
 

O próprio rei Davi, no Salmo 37:4, diz, enfaticamente: ”Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os 
desejos do teu coração”. Nosso Pai Celeste tem prazer em trazer satisfação a seus filhos, 
conforme as palavras do profeta Jeremias: “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso 
respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais” – 
Jeremias 29:11. Deus deseja que sejamos felizes, ainda que passemos por dificuldades e lutas no 
nosso dia a dia. 
   

3. Porque o Senhor ouviu suas orações 
 

“...e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios” – v. 2. 
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Amados, precisamos entender que, de fato, Deus “ouve” nossas orações, nossas súplicas e o 
clamor do nosso coração. Mesmo quando parece que o Senhor está “surdo” ao nosso clamor 
(Salmo 22:2), Seus ouvidos estão atentos – e no tempo certo Ele responde as nossas orações e 
súplicas (Salmo 22:22-25). Jesus disse que devemos orar ao Pai: “Tu, porém, quando orares, 
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê 
em secreto, te recompensará” – Mateus 6:6. 
  

4. Por causa da bondade do Senhor 
 

“Pois o supres das bênçãos de bondade” – v. 3. 
 

Por diversas vezes encontramos essa verdade na Bíblia: “O Senhor é bom” – Salmo 34:8, 73:1, 
100:5, 116:12, Romanos 12:2. Verdadeiramente, o Senhor é bom! O próprio Jesus disse: “Deus é 
bom”. Leia, em casa, o Salmo 136 – e deleite-se com o quanto o Senhor é bom. Deus é tão bom 
que Davi, ao compor o Salmo 23, completa assim: “Bondade e misericórdia certamente me 
seguirão todos os dias da minha vida...” 
 

 Você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso? 1 Pedro 2:3. 
  

5. Por causa da atuação do Senhor em seu favor 
 

“A tua mão alcançará todos os teus inimigos” – v. 8 
 

“Homem de guerra é Jeová!” (Êxodo 15:3) – este hino que é entoado em muitas das nossas 
celebrações expressa uma grande verdade: o Senhor luta por nós, ele peleja ao nosso lado! Por 
diversas vezes, Deus entrega em nossas mãos os nossos inimigos – Êxodo 15:1-19, Salmo 18. 
Deus guerreou as lutas do rei Josafá (2 Cr 20) – “a peleja não é vossa, mas de Deus” – 2 Cr 20:15.  
 

Mas, a maior vitória de todas, é que o Senhor Jesus venceu o Inimigo, o Diabo, despojou os 
principados e potestades, triunfando deles na cruz, dando-nos a vida e cancelando o escrito de 
dívida que era contra nós – Colossenses 2:13-15. 
 

Por isto, podemos exclamar como o apóstolo Paulo: “Em todas estas coisas, porém, somos mais 
que vencedores, por meio daquele que nos amou [Jesus]” – Romanos 8:37. 
 
Conclusão 
 

Davi conclui com uma exclamação de louvor: “Exalta-te, SENHOR, na tua força! Nós cantaremos 
e louvaremos o teu poder” – v. 13. Quem dera que nós pudéssemos concluir todas as nossas 
ações com um momento de louvor e adoração – como Davi fez! Você deve estar pensando: 
“louvar assim é fácil; Davi saiu vitorioso da batalha que ele enfrentou...” Então veja a atitude de 
Jó, após perder todos os seus bens e todos os seus filhos – Jó 1:8-22. O que foi que ele fez? Diz a 
Palavra de Deus que ele se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. E a Bíblia completa: 
“Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma”. 
 

Se, hoje, você está passando por lutas, louve ao Senhor! 
Se está difícil a situação, louve ao Senhor! 
Se estiver doendo, louve ao Senhor! 
Em todo tempo – louve ao Senhor! 
  

Vamos cantar?    
 
 
 

Louva a Deus, Deus habita nos louvores, louva a Deus! 
Ele age em quem o louva, louva a Deus, 
Pois os laços que o prendiam, servem só para lembrá-lo 
Que eles caem sem poder, quando você louva a Deus. 


