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O Triplo Cuidado de Deus com Você  
Série: Os Salmos e os Anseios da Alma - 5ª Mensagem 

_______________________________________________________________________________________     

Semana 36/52                 Pequenos Grupos                    Emanoel Florêncio – Mannô 
 

Texto Bíblico: SALMO 139.1-24 
 

Hoje fechamos a série com outro salmo bastante caro aos cristãos ao longo da história: O salmo 139 
 

Se no salmo 1 estávamos diante da indicação de como viver um tipo de vida que honra a Deus e abençoa as pessoas 

e traz alegria e prosperidade segundo Deus; se no salmo 22, somos ensinar como agir quando Deus parece estar 

distante; se no salmo 73, nos vemos dentro da vida do salmista que parece sucumbir diante do aparente sucesso do 

mal e do ímpio no mundo, até entrar no templo e enxergar a vida com os olhos de Deus; ou ainda, se no salmo 51, 

vimos alguém que caiu no pecado, caiu da vida, caiu de Deus, e busca desesperadamente a RESTAURAÇÃO em um 

Deus misericordioso. No salmo 139, estamos diante de alguém que se coloca a refletir sobre a complexidade da vida e 

fica completamente DESLUMBRADO, maravilhado, diante da grandeza indescritível do Deus criador. Estamos diante 

de alguém EXTASIADO pela GRANDEZA de Deus, pela INFINITA SABEDORIA de Deus, pela INSIGNIFICÂNCIA do 

ser humano, mas sobretudo, pelo CUIDADO de Deus. 
 

UM DEUS QUE CONHECE TODAS AS COISAS – O CUIDADO ONISCIENTE DE DEUS. 
 

1. É a oração de alguém que reconhece que está diante de um Ser tão grandioso que nada pode passar 

despercebido aos seus olhos. Então ele diz: “Senhor, tu me sondas e me conhece”. Sondar é perscrutar, 

investigar, conhecer a fundo. É isso que tem a coragem de pedir! 
 

2. Ele reconhece que todos os seus movimentos, sejam eles físicos ou emocionais, são bem conhecidos por 

Deus. “Seja para onde vai o meu corpo, ou mesmo a minha alma, o Senhor conhece todos esses caminhos”. 
 

3. Seja quando estou trabalhando, produzindo, criando, tu conheces a motivação do meu coração, bem como 

quando estou descansando e refletindo. Nada foge à Tua presciência! 
 

4. Se o salmista se deslumbra com a onisciência de Deus sobre seu corpo e seus sentimentos, agora ele fica 

literalmente embasbacado porque ele chega à conclusão que Deus está ANTES até mesmo dos seus 

processos de formação do PENSAMENTO. “Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces”. 
 

5. Aqui ele cria uma imagem de alguém que está tanto com o seu PASSADO como o seu FUTURO descortinado 

diante do Altíssimo. E mesmo diante de tudo isso a Sua mão continua sobre a sua vida. 
 

6. Então ele não se aguenta e irrompe num grito de assombro diante da grandeza de Deus e seus desígnios e ao 

mesmo tempo diante da pequenez humana. Ele percebe que sua reflexão, sua filosofia, seu conhecimento, sua 

experiência, são NADA diante da grandeza do conhecimento de Deus. E a conclusão que ele chega é que está 

diante de um DEUS que CONHECE todas as coisas, é onisciente, mas não só isso, porque a beleza de tudo 

isso é que esse mesmo Deus está cuidando de cada DETALHE de sua vida! 
 

 

UM DEUS QUE ESTÁ PRESENTE EM SUA HISTÓRIA – O CUIDADO ONIPRESENTE DE DEUS. 
 

7. Agora ele percebe que ele está diante de um Ser que não só sabe de todas as coisas, mas que também está 

PRESENTE em sua história de vida. Então ele diz: “para onde eu poderia escapar do teu Espírito?” “Por acaso 

há algum lugar onde NÃO estás?” 
 

8. Então ele começa a fazer conjecturas sobre as possibilidades mais longínquas para ver se Deus não está lá. 

Mas o salmista percebe que mesmo no mundo das alturas, dos céus, dos planetas, se lhe fosse dado a 

possibilidade de lá estar, ele está certo que Deus lá está. Mas também está certo de que Deus está na 

profundidade do mundo dos mortos, no Sheol, na sepultura, no além-morte. 
 

9. Aqui é como se ele dissesse: se me fosse dada a possibilidade de voar com os raios do amanhecer na 

velocidade da luz, e eu chegasse aos lugares mais extremos e longínquos dos oceanos, lá tu já estarias me 

aguardando. 
 

10. E mesmo lá, teria de reconhecer que nada nem ninguém podem fugir à Tua presença! 
 

11. Depois de investigar o mundo das alturas dos céus, ou da profundidade dos abismos, e ainda os lugares mais 

inóspitos dos oceanos e chegar à conclusão de que Deus está presente em todos esses lugares, agora ele se 

volta para o mundo da escuridão fazendo a mesma investigação, mas também é forçado a concluir que diante 

desse Ser Eterno até as trevas se transformam no mais límpido dia.  
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12. Então ele chega à conclusão que diante da Presença de Deus, até as trevas se tornam como luz! Mesmo 

diante das nossas mais tenebrosas trevas, Deus está nos enxergando como se num ensolarado dia! Por isso 

não precisamos temer diante do dia de trevas! 
 

UM DEUS QUE PODE TODAS AS COISAS – O CUIDADO ONIPOTENTE DE DEUS. 
 

13. Agora estamos na TERCEIRA parte desse salmo. Depois de se maravilhar com a ONISCIÊNCIA de Deus e 

também com a ONIPRESENÇA de Deus, agora o salmista começa a perceber que Deus não só CONHECE 

todas as coisas e está PRESENTE em todos OS AMBIENTES, como também, e principalmente, Deus tem 

TODO O PODER sobre a EXISTÊNCIA humana. 
 

14. Então agora o salmista se volta do macro-mundo das estrelas, dos mares, do universo, para o seu micro-

mundo, isto é, o interior do seu corpo e também cai de admiração porque tudo foi engenhosamente planejado 

por Deus nos mínimos detalhes. 
 

15. Aqui ele fica impressionado como os seus ossos foram formados a partir de um material orgânico. Talvez o 

salmista não soubesse que o corpo humano adulto possuía 206 ossos, mas ele sabia que eram muitos e todos 

eles devidamente coordenados e então se deslumbra com mais essa maravilha 
 

16. Como não se impressionar com um Ser tão poderoso que determinou cada um dos dias de vidas de cada um 

dos seres humanos que habitam o planeta Terra? É como se o salmista enxergasse um grande livro e que 

nesse livro já tivesse um roteiro para a sua vida. 
 

17. Aqui o salmista faz coro com o profeta Isaias e se maravilha com a largura, profundidade, altura, enfim, com a 

infinitude dos preciosos pensamentos de Deus. 
 

18. E então o salmista relaciona a grandeza dos pensamentos de Deus com aquilo que ele conhece de mais 

próximo do infinito, os grãos de areia, mas mesmo assim ele percebe que mesmo que lhe fosse possível conta-

los, ainda assim os pensamentos de Deus ainda seriam mais numerosos. 
 

UM APELO AO DEUS QUE CUIDA  
 

19. Depois de o salmista reconhecer que vive diante de um Deus que tudo conhece, que está PRESENTE em 

todos os eventos da história e de sua história, depois de se assegurar que esse Deus também tem TODO O 

PODER sobre todas as coisas, então o salmista passa a fazer um APELO a esse Deus que cuida dele de 

forma ONISCIENTE, ONIPRESENTE e ONIPOTENTE. Então ele pede que Deus elimine os ímpios e os 

perversos do mundo! 
 

20. Ele fica indignado de como pode haver alguém, como os perversos e ímpios, que tentam ignorar um Deus 

dessa grandeza, vivendo uma vida marcada pela perversidade. 
 

21. E então ele vai chegando à sua conclusão final: Se diante de Um Deus tão BOM, PODEROSO e JUSTO, ainda 

exista alguém que se lhe oponha, então esses IMPIOS que são inimigos de Deus também são meus 

INIMIGOS (Sl 1.1) 
 

22. Ele confessa um ódio SANTO e uma IRA SANTA contra os opositores de Deus: “considero-os inimigos meus” 
 

23. Depois de APELAR ao Deus que O CONHECE, que está PRESENTE em sua VIDA e que tem PODER sobre 

todas as coisas, depois de PEDIR que Deus INTERFIRISSE diante da MALDADE e da VIOLÊNCIA do mundo, 

o salmista VOLTA a pedir que Deis SONDE O SEU CORAÇÃO. Ele pede para Deus prova-lo, investiga-lo em 

seu coração para ver se o seu coração também não se tornou perverso na luta contra o mal. 
 

24. Aqui ele faz o pedido derradeiro: “Vê se em minha conduta algo te ofende... vê se há em mim algum caminho 

mal, e me dirige pelo caminho eterno”. Eis o pedido de quem não quer andar por nenhum atalho, mas somente 

pelas veredas da justiça! 
 

CONCLUSÃO: 

 Como é reconfortante saber que existe um DEUS que SABE DE TODAS AS COISAS. Não somente a nosso 

respeito, mas a respeito de TUDO. Por isso podemos orar a ele com CONFIANÇA 

 Como é reconfortante saber que há um DEUS que não apenas SABE de todas as coisas, como ESTÁ 

PRESENTE na história e principalmente na NOSSA história 

 Como é bom saber que estamos diante de um Deus que tem TODO O PODER sobre todas as coisas, e que 

nada é IMPOSSÍVEL para ele. Eis a TRIPLA razão pela qual você pode CONFIAR totalmente nesse Deus.  

 Ele é ONISCIENTE (sabe todas as coisas). Ele é ONIPRESENTE (está sempre perto). Ele é ONIPOTENTE 

(tem todo o poder).  

 


