
Salmos 11 

O Senhor nos altos céus. 

 

Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema:  

O que poderá fazer o justo? 

As forças e lutas que enfrentamos nessa terra, muitas vezes são deveras 

espinhosas. Olhamos para os lados procurando auxílio, mas todos e cada um estão 

com seus olhos imersos em suas próprias dificuldades.  

Além se sermos afligidos pelas situações, também o somos pelos que convivem 

conosco. Eles, sem esperança, procuram fazer que outros se juntem a eles em seu 

desespero e dizem: Fuja, desista, tire as sua própria vida... 

Podemos realmente vencer? Devemos ter esperança? Onde buscar auxílio? 

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

O salmista padecia de todas essas dificuldades, assim como eu e você, mas a sua 

mente e os seus olhos não estavam fitos nos problemas.  

Havia dor? Sim. Havia perseguição? Sim. Havia quase o desespero? Sim.  

Mas também havia a confiança em Deus e isso era o necessário e suficiente para 

fazê-lo continuar caminhando... 

Que possamos, como o salmista, ter nossos olhos fixos naquele que é maior que 

nossos problemas, a saber, o Todo Poderoso Deus... 

 

O Senhor nos altos céus.- Abra a Palavra de Deus... 
 

Salmos 11:4 O Senhor está no seu santo templo; nos céus tem o Senhor seu 

trono; os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos 

homens. 

A sugestão de desespero feita pelos amigos do salmista encontra agora sua 

resposta. “O Senhor está no seu santo templo; nos céus tem o Senhor seu 

trono; os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos 

homens.”. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre mim... 

Normalmente há uma oração vocalizada depois de uma expressão de grande 

necessidade, porém esta não está presente aqui.  

Em vez disso, o salmista aponta para o Senhor no alto, assentado em Seu trono. 

Havia a presença visível de Deus no Tabernáculo, mas Ele é também o exaltado 

governante celestial. Do céu Ele vê tudo o que acontece, e com visão penetrante 

Ele podia testar as obras de todos os seres humanos.  

O verbo traduzido por “sondam” é com frequência usado para metais provados pelo 

fogo, e é usado bastante no Livro de Jeremias.  

Jeremias 17:10 Eu, o Senhor, esquadrinho (sondo) o coração, eu provo os 

pensamentos; e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o 

fruto das suas ações. 

Mesmo as ações feitas em meio às trevas eram públicas a Seus olhos. 



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. 

Deus tudo sonda, tudo vê, nada escapa de Seu olhar que está sobre toda a terra.  

 

Salmos 11:5 O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio; mas, ao que ama a 

violência, a sua alma o abomina. 

O salmista então se alegra na certeza do favor divino.  

Ao sentir-se destituído do auxílio humano, ele recorre ao único que o pode ajudar.  

É uma prova clara de fé, o se apropriar, por assim dizer, da luz celestial para guiar-

nos à esperança da salvação, quando nos vemos cercados neste mundo de trevas 

por todos os lados.  

Salmos 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os 

meus caminhos. 

Muitos homens reconhecem que o mundo é governado pela providência divina; 

mas quando surgem situações a perturbar a tranquilidade deles e os envolve em 

dificuldades, poucos são os que conservam a convicção dessa verdade.  

Mateus 13:3, 20-21 E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis 

que o semeador saiu a semear. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o 

que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria; mas não tem raiz em si 

mesmo, sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a angústia ou a 

perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 

À luz do exemplo de Davi, porém, devemos levar em conta a providência divina, de 

tal forma como a esperar por um remédio proveniente de Seu juízo, mesmo quando 

os transtornos estejam na mais desesperadora condição.  

Salmos 27:12-14 Não me deixes à vontade dos meus adversários; pois contra 

mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu 

creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo 

Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo 

Senhor. 

Há nas palavras um contraste implícito entre céu e terra; pois se a atenção de Davi 

estivesse fixada no estado das coisas deste mundo, como eram vistas com os 

olhos dos sentidos e da razão, ele não teria previsto o livramento de suas 

circunstâncias. Mas esse não era o hábito de Davi; ao contrário, quando no mundo 

toda a justiça é manipulada e a fidelidade perece, ele pondera que é em Deus, que 

se assenta no céu, perfeito e imutável, em quem se convinha ele buscar a 

restauração para a ordem desse estado de miserável confusão. 

Ele não diz simplesmente que Deus habita o céu; mas que Ele reina lá, por assim 

dizer, num palácio real e que tem lá Seu tribunal.  

Nunca lhe renderemos a honra que lhe é devida, a menos que estejamos 

plenamente convencidos de que Seu tribunal é um santo santuário para todos 

quantos se acham em aflição e são oprimidos injustamente.  



Salmos 7:11 Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. 

Enquanto a fraude, a astúcia, a traição, a crueldade, a violência e a extorsão reinam 

no mundo; enquanto todas as coisas são arremessadas em total desordem e 

escuridão, pela injustiça e perversidade, que a fé sirva como uma lâmpada a 

capacitar-nos a visualizar o trono celestial de Deus, e que essa visão nos seja 

suficiente para fazer-nos esperar pacientemente pela restauração das coisas.  

Hebreus 11:1 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não veem. 

Do Seu santo templo, que é normalmente entendido como sendo Sião, sem 

dúvidas, aqui, representa o céu. Lugar esse em que habita Deus e cujos olhos 

estão atentos a tudo o que acontece. Nada está oculto de Deus e, portanto, os 

homens serão obrigados a prestar-lhe contas de tudo quanto têm feito.  

2 Crônicas 16:9a Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a 

terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 

Deus reina no céu, e Seu trono foi levantado ali; de lá Ele atenta para as atividades 

humanas, a fim de um dia, em Seu tribunal, julgá-los.  

Apocalipse 20:12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em 

pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, 

foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o 

que se achava escrito nos livros. 

Muitos pensam que Deus está no Seu trono a cochilar e como o homem, esquece-

se de suas obrigações, mas a nossa fé é que Deus, o criador do mundo, não 

descarta, nem abandona a ordem que Ele mesmo no princípio estabeleceu.  

Gênesis 1:1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

E quando Ele retarda Seus juízos por algum tempo, convém-nos observar que Seus 

olhos continuam atentos, justamente como vemos agora com Davi, que se anima 

com essa consoladora confiança, ou seja, que Deus governa a humanidade e 

observa o que se passa no mundo, ainda que Seu conhecimento, bem como o 

exercício de Sua justiça, não sejam a princípio percebidos pelos homens. 

Esta verdade é ainda mais claramente explicada no que imediatamente se 

acrescenta nesse versículo, ou seja, que Deus distingue entre o justo e o injusto, e 

isso de tal forma que deixa em evidência que Ele não é apenas um espectador; 

pois Ele é descrito como a aprovar o justo e a odiar o perverso. 

Perverso esse que muitas vezes é identificado como aquele que se põem a lançar 

mentiras e a praticar maldades.  

 

Salmos 11:6-7 Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e 

vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a 

justiça; os retos lhe contemplarão a face. 

Tanto os justos quanto os injustos se acham sob a vista julgadora de Deus. 

II Coríntios 5:10 Todos nós temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. 



Ainda que a atitude de Deus seja muitíssimo diferente em relação aos dois grupos. 

Seu ser mais íntimo odeia o homem violento, presumivelmente uma indicação de 

que os inimigos do salmista faziam parte desse gênero odiado.  

A ideia de fogo usado para testar metais muda no versículo 6 para converter-se 

num quadro de juízo ardente.  

Para os crentes, o fogo testará a qualidade de suas obras. 

1 Coríntios 3:13 manifesta se tornará a obra de cada um; pois o Dia a 

demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de 

cada um o próprio fogo o provará. 

Enquanto que para os incrédulos o fogo virá como o exterminador do mal. 

Gênesis 19:24 Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, 

sobre Sodoma e Gomorra. 

Um destino semelhante aguarda os perversos.  

A referência ao vento abrasador é uma descrição do vento oriental que sopra sobre 

Israel, trazendo consigo o calor do deserto. 

Embora segundo os nossos olhos Deus por algum tempo, permaneça quieto e 

retarde Seus juízos, contudo o momento da vingança certamente virá. 

Permaneça firme... 

 

. 


