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1. Leitura: Salmos 66.1-4 

2. Cântico: Quero louvar-te - https://www.youtube.com/watch?v=uXSiAmYRVtE 

3. Confissão/Gratidão: Neste momento ore exaltando a Deus por seus atributos e glória, clame 

ao Senhor confessando os seus pecados e agradeça por seu perdão e graça. 

 

4. Leia Salmo 8: Nesta bela expressão de louvor ao Senhor, Davi se admira de que o 

Deus da criação dê atenção aos frágeis seres humanos aqui na terra. O fato de Deus, em 

sua aprovação extraordinária, voltar sua atenção para nós é prova de nossa dignidade 

como criaturas feitas à imagem de Deus. É somente nisso que se encontra a grandeza dos 

seres humanos. Sem conhecer a Deus, não temos compreensão alguma de quem somos 

nem do que devemos fazer neste imenso Universo.  

 

A. Deus nos criou (8.1,2,5A): As palavras “Senhor nosso” são uma confissão tripla de 

fé: 1) existe somente um Deus; 2) todos foram criados por Ele; 3) o povo de Israel, em 

especial, é o seu povo e rebanho do seu pastoreio (cf.:Sl 100.3). No entanto, Iawé não era 

Deus somente de Israel; antes, desejava que seu nome (caráter, reputação) fosse 

conhecido em “toda a terra” (Sl 66.1; 83.18; Êx 9.14,16).  

No versículo 2, Davi passa da transcendência de Deus para a sua imanência. Iawé é tão 

grandioso que pode colocar seu louvor nos lábios de bebês e de crianças e, ainda assim, 

não ser privado de sua glória! Jesus cita esse versículo depois de purificar o templo (Mt 

21.16). De fato, Deus usa os fracos e desamparados para louvá-lo e ajudar a derrotar seus 

inimigos (1Co 1.27). O próprio Davi era apenas um menino quando calou Golias e o 

derrotou (1Sm 17.33,42,43), trazendo grande glória para o nome do Senhor (1Sm 17.45-

47). 

 

B. Deus cuida de nós (8.3,4): Aquilo que sabemos hoje sobre o tamanho do Universo 

faz a Terra e a sua população parecerem ainda mais insignificantes do que no tempo de 

Davi. Nosso conhecimento sobre a vastidão do espaço é motivo ainda maior para 

considerarmos nossa insignificância no sistema solar e a preocupação admirável de Deus 

conosco.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXSiAmYRVtE
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C. Deus nos coroa (8.5-8): Por que Deus dá atenção a “frágeis criaturas feitas do pó”? 

Porque ele os criou a sua imagem e são especiais. Ao invés de considerarmos os seres 

humanos “um pouco maiores que os animais”, como crê a ciência, na verdade, são “por 

um pouco, menores do que Deus” (Elohim). O Senhor coroou Adão e Eva e lhes constituiu 

vice-regentes da criação (Gn 1.26,27). 

Deus o Pai nos criou para sermos reis, mas a desobediência de nossos primeiros pais nos 

privou de nossas coroas. Deus o Filho veio à Terra e nos redimiu para sermos reis (Ap 1.5,6) 

e, hoje, o Espírito Santo de Deus pode nos dar poder para (reinar) em vida por meio de 

Jesus Cristo (Rm 5.17).  

 

D. O louvor da sua glória (8.9): Repetido do versículo 1 para demonstrar que o domínio 

humano sobre a criação é para a glória de Deus. O refrão torna a chamar a atenção do 

homem para a majestade de Deus para que não fique absorvido por pensamentos sobre a 

sua grandeza pessoal. O homem tem dignidade, mas só Deus é majestoso.  

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) As teorias sobre a origem do mundo e da humanidade levam à degradação e ao 

desespero. Contudo, a verdade é que Deus deu ao ser humano grande privilégio e 

dignidade em sua criação. Glorifica ao Senhor o ser humano governar o mundo. Honrar a 

Deus não rebaixa homens e mulheres, excetos de seus tronos de arrogância. Embora o 

povo de Deus seja fraco e humilde como crianças, ele tem uma nobreza, pois é filho do Rei, 

destinado a reinar com ele. Como você pode agir para tratar homens, mulheres e 

crianças como pessoas dignas? 

B) Esse salmo sobre o homem encontra seu cumprimento no homem Jesus Cristo. O Novo 

Testamento aplica esse Salmo quatro vezes a Cristo, o último Adão (Mt 21.15,16; 1Co 

15.22-27; Ef 1.20-22; Hb 2.6-9). Ele é o glorioso criador, que, com seu Pai, criou todo o 

Universo (Jo 1.1-3; Hb 1.2-3). Ele levou em conta nosso estado sem esperança e assumiu 

a nossa natureza para que, por sua humilhação e exaltação, o Pai fosse glorificado para 

sempre (Fp 2.6-11). De que modo ver Cristo nesse salmo nos dá a esperança de 

que o nobre propósito de Deus para o ser humano será completamente 

cumprido? 
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Que lições podemos aprender com Cristo sobre o modo de usar as promessas de proteção 

feitas por Deus? 

6. Intercessão: interceda para que o Senhor Deus tenha misericórdia do Brasil e do 

Mundo.  

7. Oração: Santo és tu. Ó Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir. Concede-nos 

força e convicção para te adorar com nossas ações, bem como com os nossos lábios, para que em 

toda oportunidade possamos glorificar o teu nome: mediante Jesus Cristo, nosso SENHOR. 

Amém.  


