
Salmos 11 

O que poderá fazer o justo? 

 

Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema:  

Temor e Tremor 

Às vezes fico a pensar sobre as campanhas veiculadas nas mídias. É maio disso, 

outubro daquilo e o efeito muitas vezes acaba sendo medo e até pânico. 

Em alguns sentidos o medo é bom, porque nos faz pensar antes de agir, mas no 

caso desse salmo, o efeito desejado não é medo, mas respeito com quem se lida, a 

saber, o Todo poderoso Deus. 

Salmos 2:11 Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. 

Nossa obrigação como servos de Deus não se limita a uma vida religiosa na igreja, 

mas vai mais além. A nossa vida deve ser pautada no serviço ao próximo como se 

fosse ao Senhor, algo a ser desenvolvido em toda nossa existência terrena com 

alegria e não com pesar, sempre com o sentimento de zelo diante de algo que se 

julga caro e precioso.  

Fazendo assim seremos encontrados como agradáveis a Deus, sempre trazendo a 

memória, que apesar da ação ser nossa, a glória sempre é dEle e somente dEle. 

 

Que poderá fazer o justo?- Abra a Palavra de Deus... 
 

Vídeo do rato e do gato. 

Este Salmo consiste de duas partes. Na primeira, Davi recorda as grandes lutas 

que havia enfrentado, em especial, o estado de angústia que havia passado no 

tempo de perseguição sofrida por parte de Saul. Na segunda parte, ele se alegra no 

livramento que Deus lhe concedera, e louva a justiça divina que governa o mundo. 

Ele sabia que sua proteção estava unicamente no Senhor. 
 

Salmos 11:1 No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma: Foge, 

como pássaro, para o teu monte? 

Aqui temos uma queixa de Davi, não contra Deus, mas contra seus compatriotas 

que, enquanto ele buscava um refúgio seguro, não conseguia encontrar em parte 

alguma o menor vestígio de humanidade e auxílio da parte deles.  

Números 20:17-18 Deixa-nos passar pela tua terra; não o faremos pelo campo, 

nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços; iremos pela estrada 

real; não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que 

passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para 

que não saia eu de espada ao teu encontro. (Edom = Esaú) 

Em toda a trajetória de sua peregrinação, depois de valer-se da fuga para escapar 

à crueldade de Saul, David não pôde encontrar nenhum lugar de asilo.  

Porém, além da causa aparente, creio que existe nesta história um aspecto mais 

elevado. Quando todos os homens estavam lutando para levá-lo ao total 



desespero, segundo as fraquezas da sua carne, ele aprendeu, fortificado pela sua 

fé, a confiar através das promessas divinas, a não ceder às tentações a que fosse 

exposto. “Foge, como pássaro, para o teu monte?”, mas sua fé dizia outra coisa. 

Salmos 62:1-2 Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa; dele vem a 

minha salvação. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto 

refúgio; não serei muito abalado. 

Em meio às lutas, ele está a lembrar desses conflitos espirituais com os quais Deus 

o exercitava em meio a perigos extremos. 

Mateus 4:1 A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo. 

Como observei no início, o Salmo 11 deve ser dividido em duas partes.  

Antes do salmista celebrar a justiça divina, a qual Deus exibe na preservação dos 

santos, podemos ver que Davi parecia ir ao encontro da própria morte, no entanto, 

ele não estava sozinho e pela fé ele alcançava vitória. 

Isaías 55:8-9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, 

nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim 

como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos 

mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos 

do que os vossos pensamentos. 

Nesse meio tempo, todos os homens o advertiam a deixar seu país e a retirar-se 

para algum lugar de exílio, onde pudesse ocultar-se, já que ali não lhe restava 

qualquer esperança de vida, a menos que renunciasse ao reino que lhe havia sido 

prometido pelo próprio Deus. Diziam eles: “Foge, como pássaro”. (Encruzilhadas). 

O mundo diz uma coisa e Deus diz outra, em quem confiar? (Gato e rato) 

No início do Salmo, ele contrasta esse perverso conselho com o escudo de sua 

confiança em Deus. (Perseverança). 

Condenando os que lhe dão tal conselho, declara que ele depende da promessa 

divina, e não está de forma alguma disposto a fugir para o exílio.  

Este versículo nos ensina que, por mais que o mundo nos odeie e nos persiga, não 

obstante devemos continuar firmes em nosso posto, para não nos privarmos do 

direito de reivindicar as promessas de Deus, ou para que elas não nos escapem; e 

por mais que sejamos molestados, devemos continuar sempre firmes e inabaláveis 

na fé para a qual fomos chamados por Deus. 

Efésios 6:13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 

resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 

Os homens dizem desiste, foge, mas Deus diz: continua... 

 

Salmos 11:2 Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na 

corda, para, às ocultas, dispararem contra os retos de coração. 

A ideia da ave fugindo se estende ao versículo 2, e agora a imagem é a de um 

caçador que vai após as aves com seu arco. 



Salmos 37:14 Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater 

o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. 

Davi continua a censura aos seus compatriotas que viam a morte ameaçando-o de 

todos os lados, e mesmo assim negavam-lhe asilo.  

Continua, também, seu relato das circunstâncias em que se achava exposto.  

Seu objetivo é não só colocar diante de nossos olhos os perigos com que se via 

cercado, mas também nos mostrar ao que ele estava exposto.  

Não era uma luta qualquer, mas uma de vida ou morte. 

Ora, a descrição de tão miserável condição ilustra extraordinariamente a graça de 

Deus no livramento que mais tarde lhe concedeu. Maior a luta, maior a vitória... 

Devo então buscar mais lutas para ser mais abençoado? Não, não e não... 

Romanos 5:20 Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; mas onde 

abundou o pecado, superabundou a graça. 

Depender do homem, o levaria a se esconder, mas não havia lugar, por mais oculto 

que fosse, em que os dardos de seus inimigos não penetrassem, e que, portanto, 

qualquer caverna de que se valesse para esconder-se, a morte o seguiria.  

O que fazer?? O que poderá fazer o justo diante das perseguições? 

 

Salmos 11:3 Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? 

Davi prossegue relatando a que dificuldades ficara exposto, de modo que sua 

preservação tinha agora aparência de desespero.  

Davi se queixa de que, aos olhos do mundo, ele se achava completamente 

subjugado, visto que tudo quanto possuía estava completamente destruído.  

Ação do diabo? Ação de homens? Ou o trabalhar de Deus? 

 José cativo; 

 Daniel jogado numa cova de leões; 

 Os amigos de David jogados na fornalha; 

 Jeremias jogado numa fossa; 

 Elias tão abandonado que achava que só ele existia como profeta; 

 Paulo na prisão com Silas; 

 Jesus... 

Ele reitera uma vez mais que era perseguido tão cruelmente, que era muito mais do 

que merecia: O que poderá fazer o justo diante das perseguições?  

Ele afirma sua própria inocência, em parte para consolar-se em suas calamidades, 

mediante o testemunho de uma boa consciência, e em parte para encorajar-se na 

esperança de obter livramento.  

O que o encorajava a confiar em Deus era o alívio que nutria, ou seja, que, em 

razão da justiça de sua causa, Deus estava a seu lado e lhe seria favorável. 

O Salmo se abre e se fecha com uma nota de confiança: “No SENHOR me 

refugio… Porque o Senhor é justo”.  



A linguagem de fuga para os montes com o fim de escapar, pode bem ser um 

reflexo de vários conselhos que recebemos no dia a dia. 

Um conselho que foi dado até mesmo pelos anjos antes da destruição de Sodoma 

e Gomorra. 

Gênesis 19:17 Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua 

vida; não olhes para trás, nem pares em toda a campina; foge para o monte, 

para que não pereças. 

Os ímpios estão sempre prontos a atirar suas flechas certeiramente sem serem 

vistos, mas nós temos um Deus que nos guarda...  

Salmos 91:5-6 Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de 

dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola 

ao meio-dia. 

Havia tanta rebelião individual, que até mesmo os princípios fundamentais da 

sociedade estavam sendo abalados. Vídeo do gato e rato. 

 Genitores e não pai e mãe... 

 O termo mulher está se tornando politicamente incorreto. 

 Pessoas que menstruam Julho 2020 na Inglaterra – J.K.Rowling 

 Matéria na Folha sobre higiene feminina, não fala mulher e sim pessoas com 

vagina. 

Vivemos em um mundo que está ficando cada vez mais estranho... 

Nos dias de David já não havia mais verdade, nem justiça, algo que podemos 

contemplar nos dias de hoje e a frase final mostra a realidade do povo de Deus em 

meio a este mundo tenebroso... “Que poderá fazer o justo?”. 


