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Respostas às perguntas mais
profundas da existência humana

Existe um Deus Criador que me criou, ou sou apenas um ´acidente 
cósmico´?

Minha vida tem propósito, uma razão em existir? Qual é?

Se existe um Criador, Ele sabe que eu existo?

Posso conhecer meu Criador? Até que ponto Ele me conhece?

Quais são as expectativas que Deus tem de mim?

Terei que prestar contas a Deus pelas decisões que tomo nesta vida?

Que me espera depois desta vida?



Salmos 139

Este Salmo de Daví responde a estas perguntas e outras

Sem dúvida é uma das passágens mais profundas em 
toda a Escritura Sagrada

Primeiro vamos ler a passágem inteira e depois 
faremos algumas observações importantes



Salmos 139
¨SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e 

quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos. 
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os 
meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a 

palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, SENHOR. 
Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal 
conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance; é 

tão elevado que não o posso atingir.. 

Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia 
fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a 

minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas 
da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo alí a tua mão 
direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas



Salmos 139
me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que 
nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois 

para ti as trevas são luz.

Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. 
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas 

óbras são maravilhosas! Digo isso com convicção. 

Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui 
formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos 
viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram 

escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. 



Salmos 139
¨Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ò Deus! Como 

é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os 
grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.

Quem dera matasses os ímpios, ò Deus! Afastem-se de mim os 
assassinos! Porque falam de ti com maldade; em vão rebelam-se 

contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, SENHOR?

E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio 
implacável! Considero-os inimigos meus!

Sonda-me, ò Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece 
as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e 

dirige-me pelo caminho eterno.¨



Salmos 139:1-4

¨SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me 
sento e quando me levanto; de longe percebes os meus 

pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e 
quando descanso; todos os meus caminhos são bem 

conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue 
à língua, tu já a conheces inteiramente, SENHOR.



Salmos 139:1-4
Que aprendemos nestes versículos?

• Há um Deus Criador responsável para nossa existência
• Não somos simplesmente um ¨acidente cósmico¨

• Nosso Deus Criador é pessoal, tem nome (¨SENHOR¨) 
(Como o Salmista, podemos dirigir nossas palavras e 

orações a Ele porque nos escuta)
• Ele é onisciente (conhece tudo que ocorre na Sua criação, 

inclusive os nossos próprios pensamentos! Ele nos ¨sonda¨, 
¨de longe percebe¨, ¨sabe todos os meus caminhos¨)



Salmos 139:1-4

Que aprendemos nestes versículos?

• Nosso Deus conhece cada ser humano de forma pessoal (¨tu 
me sondas e me conheces¨, não somos simplesmente como 

¨uma gota de água no oceano¨ de mais de 7 bilhões de 
seres humanos! 

• Nosso Deus nos conhece, a cada um, completamente (Ele 
sabe quando deitamos, levantamos, trabalhamos, 

descansamos, todos os nossos caminhos!)
• Não posso esconder absolutamente nada do meu Criador, 

nem os meus pensamentos mais íntimos! (Esta verdade ou 
me traz grande conforto ou temor!)



Salmos 139:5-7

¨Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão 
sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está 

além do meu alcance; é tão elevado que não o posso 
atingir. 

Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde 
poderia fugir da tua presença?



Salmos 139:5-7
Que aprendemos nestes versículos?

• Deus está presente em nossas vidas, nos guiando e 
protegendo (¨Tu me cercas por trás e pela frente e pões

a tua mão sobre mim¨)

• A promessa da presença e proteção do nosso Deus é 
uma verdade que vai além da nossa compreensão (¨é 

maravilhoso demais e está além do meu alcance¨)

• Veja Rm.8: 31-39;11:33-36



Salmos 139:8-12

¨Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na
sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da 

alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo alí a tua
mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga
que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite

ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. 
A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz.¨



Salmos 139:8-12
Que aprendemos nestes versículos?

• Nunca me poderei ficar separado de Deus

(Os deuses da antiguidade eram deuses ¨locais¨, limitado em
presença e ação geograficamente. O deus de um local não

tinha poder fora daquele local.

Somente alguns podiam ser considerados como ¨deuses
internacionais¨, como Zeus, Apolo, etc.)

• Jeová, o Deus da Bíblia, é o Deus de toda a criação, 
presente em todo lugar e poderoso para liderar Seu povo

• Não importa onde eu estiver, meu Deus estará sempre 
presente me guiando, protegendo e fortalecendo



Salmos 139:13-16

¨Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de 
minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo 

especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo
isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos
de ti quando em secreto fui formado e entretecido como

nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu 
embrião; todos os dias determinados para mim foram

escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.¨



Salmos 139:13-16
Que aprendemos nestes versículos?

• Deus age diretamente e de forma pessoal na criação de cada
pessoa

• Pelo fato do Criador do universo se envolver de forma pessoal na
minha criação, não sou um ¨acidente cósmico¨

• Se Deus me criou pessoalmente, tenho grande valor para Ele
• Deus me conhecia intimamente desde o primeiro momento da 

minha concepção

• Deus merece nosso louvor mais profundo por ter-nos criado de 
forma tão especial e admirável

• Nosso Criador determinou o tempo da nossa existência na terra 
antes do nosso nascimento



Salmos 139:13-16
Quais as lições importantes destas verdades?

• Devemos valorizar e preservar a vida humana desde 
seus primeiros momentos, desde sua concepção

• A vida é uma dádiva do nosso Criador

• Eu sou especial, minha vida conta porque foi o próprio 
Deus que me criou

• Devemos aproveitar ao máximo as nossas 
oportunidades para fazer o bem no tempo que Deus 

tem nos determinado



Salmos 139:17-18

¨Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ò 
Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, 
seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de 

contá-los, eu ainda estaria contigo.¨



Salmos 139:17-18
Que aprendemos nestes versículos?

Pergunta: De quem são os ¨pensamentos¨ que Daví 
escreve? São pensamentos dele mesmo ou pensamentos 

de Deus revelado a nós?

• Se Daví se refere aos pensamentos de Deus, que 
significa então: ¨Se eu os contasse, seriam mais do que 

os grãos de areia¨?

• (Resposta: Os pensamentos de Deus são incontáveis, 
mais numerosos que todas os grãos de areia em todas 

as praias do mundo!)



Salmos 139:17-18
Que aprendemos nestes versículos?

• Deus tem nos dado o privilégio de conhecer Seus 
pensamentos- que não são iguais aos nossos 

• Veja Isa.55:8-9; II Tm. 3:16-17

• Daví descreve os pensamentos de Deus como 
¨preciosos¨- que quer dizer com esta descrição?

• Como tratamos algo que consideramos ¨precioso¨?



Salmos 139:19-22

¨Quem dera matasse os ímpios, ò Deus! Afastem-se de 
mim os assassinos! Porque falam de ti com maldade; em 

vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te 
odeiam, SENHOR? E não detesto os que se revoltam 

contra ti? Tenho por eles ódio implacável! Considero-os 
inimigos meus!¨



Salmos 139:19-22
Que aprendemos nestes versículos?

• O que é que Daví está pedindo que Deus faça nestes 
versículos?

• Pede que Deus condene e acabe com os malfeitores, 
especialmente aqueles que derramam sangue

• Pede que Ele julge os que se rebelam contra seu 
Criador, e blasfemam seu nome



Salmos 139:19-22
Que aprendemos nestes versículos?

• Pede que Ele deixe de tolerar as injustiças deste mundo

• Daví está implorando: ¨Até quando, ò SENHOR?¨ (Até 
quando o Criador permitirá que a injustiça continue no 

mundo)

• Ele está afirmando sua absoluta fidelidade a Jeová. 

• Os inimigos de Deus são seus inimigos!



Salmos 139:23-24

¨Sonda-me, ò Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta 

algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.¨



Salmos 139:23-24
O que é que Daví está pedindo de Deus nestes versículos?

Pede que Deus esteja presente e examine tudo em sua 
vida, inclusive o seu coração

Pede que Deus examine até seus pensamentos

Pede que Deus examine todos os aspectos de sua vida 
para apontar qualquer coisa ofensiva

Pede que Deus o lidere no Seu caminho eterno



Principais lições do Salmo

Deus sabe todas as circumstâncias da minha vida (quando entro, 
saio, sento, me levanto, quando trabalho, descanso, tudo!)

Deus sabe tudo que penso (todos os meus pensamentos, antes que 
eu os coloque em palavras)

Deus me guia e protege sempre (me cercando de frente e de trás, 
colocando Sua mão sobre o meu ombro)

Não existe lugar neste mundo aonde Deus não está presente (no 
topo da montanha mais alta, na ilha mais distante no meio do mar, 

no fundo do oceano)

Deus criou cada um de forma especial e maravilhosa



Principais lições do Salmo

Deus determinou o número exato dos meus dias de vida antes do 
meu nascimento (pre-determinar o tempo da minha vida não é o 

mesmo que pre-determinar as minhas ações. Sou livre para decidir e 
agir, mas somente dentro dos limites de tempo que Deus 

estabeleceu para minha vida)

Deus me dá a liberdade de escolher, mas me avisa que sou 
responsável pelas minhas decisões e ações. Algumas decisões e 

ações ¨ofendem¨ nosso Criador, outros O glorificam. (Veja vv.19-24) 

Deus quer que escolhamos Seu caminho- o ¨caminho eterno¨



Principais lições do Salmo

Deus nos revela Seus pensamentos nas Escrituras e devemos 
considerá-los ¨preciosos¨ (de grande valor, pois revelam os 

pensamentos do próprio Criador, pensamentos que são mais altos 
que os nossos pensamentos. Veja Isa.55:8-9)

Seus pensamentos são preciosos para nós porque nos ensinam 
como viver duma maneira que agrada nosso Criador, que nos leva 

em Seu ¨caminho eterno¨



Principais lições do Salmo

Baseiado nestas grandes verdades, posso enfrentar de forma 
confiante e vitoriosa todas as circumstâncias da vida, mesmo aquelas 

que não entendo neste momento. Um dia, sim, entenderei!

Deus está presente na minha vida, me guiando, me protegendo, me 
conduzindo no Seu ¨caminho eterno¨.

¨Ò profundidade da riqueza da sabedoria  e do conhecidmento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus juizos e inescrutáveis os seus 
caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 
conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? 
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória 

para sempre! Amém!¨ (Romanos 11:33-36)


