
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

DEUS É QUEM NOS SALVA 

Salmo 107:10-22 

 

          Este Salmo é uma retrospectiva da história de Israel como remidos do Senhor (V.2 “Digam-no os remidos 

do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo”). E nos apresenta um Deus que é Bom, Misericordioso, Fiel, 

Libertador, Salvador e Abençoador! Então, quando estivermos em apuros, passando por alguma aflição, 

independente do que tenhamos feito, podemos recorrer ao nosso Deus e clamar pela Sua Misericórdia, Livramento 

e Ele nos ouvirá e nos salvará!  

 

I – DEUS NOS SALVA DAS TREVAS, SOMBRAS DA MORTE E AFLIÇÕES – Salmo 107:10-11 

     A história de Israel é marcada por grandes desafios, problemas os mais diversos, inimigos inumeráveis, pragas, 

escassez de alimento, falta de água, perseguições, guerras, frustrações, reis maus, cruéis e perversos, sacerdotes 

interesseiros e exploradores, rebeliões, apostasias, idolatrias, feitiçarias, falsos profetas, sem terra, escravizados 

etc. Eles também experimentaram muitos milagres, sinais e maravilhas, conheceram um Deus Poderoso e 

Misericordioso que os manteve vivos e os levantou como uma poderosa nação! Mas mesmo assim, Israel comete 

seus erros e pecados e Deus continua perdoando e tendo misericórdia! 

     Em nossa história de vida, também enfrentamos problemas, erros, pecados, aflições, trevas e sombras da morte. 

E Deus já nos livrou muitas vezes! Hoje, é tempo de nos arrependermos e nos entregarmos a Jesus! 

 

II- DEUS NOS SOCORRE NAS QUEDAS, ANGÚSTIAS E TRIBULAÇÕES – Salmo 107:12-13 

      Quem aqui não levou uma ou mais quedas? Quem aqui não tem cometido pecados? Quantos erros nós já 

cometemos na vida e por isso sofremos as consequências? A vida é feita de erros e acertos. Não vamos acertar 

todas as nossas decisões. E para cada decisão errada, sofreremos as consequências. E quando caímos, quando 

erramos, tem muito mais gente para nos criticar, condenar e julgar do que pessoas para nos estender a mão e nos 

ajudar. O Salmista nos diz que quando Israel caiu, “não houve quem os socorresse” (V.12). Mas quando Israel 

clamou ao Senhor, Ele os livrou das suas angústias e tribulações. 

     O nosso convite é muito simples e direto: Você precisa de Deus na sua vida? Então, convidamos você a 

reconhecer que precisa de Jesus para te salvar e vamos juntos orar e receber o Seu livramento! 

 

III- DEUS NOS LIBERTA DAS CADEIAS DE BRONZE, TRANCAS DE FERRO E DOENÇAS 

MORTAIS – Salmo 107:14, 16 e 20 

     Cadeias, trancas e doenças mortais nos falam de ataques satânicos que sofremos ao longo da nossa vida. 

Satanás é especialista em matar, roubar, destruir, escravizar através de pecados os mais variados, uso de drogas, 

prostituição etc. Ele “anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar” (I Pedro 5:8). E 

quando pecamos, ele entra em ação com toda a sua fúria. Aí veio Jesus pregando boas novas aos quebrantados de 

coração, curando, libertando, consolando e salvando (Isaías 61:1-3). Eis a Obra de Jesus em nossas vidas, quando 

humildemente O aceitamos! 

     Deus enviou Jesus para nos libertar, curar e salvar! Não existe outro Caminho, outro Deus que possa nos 

salvar! A questão agora é com cada um de nós: aceitar ou rejeitar? Qual será a sua decisão? 

CONCLUSÃO: Só Deus pode nos Libertar, nos Curar e nos Salvar. Então, cheguemo-nos a Ele e entreguemos a 

Jesus o nosso coração! Façamos isso agora mesmo! Vamos orar! 
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