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1. Chamada: Salmo 135.1 

2. Louvor: Grande é o Senhor (Link: https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY)   

3. Confissão/Gratidão: Em oração, agradeça a revelação de Deus. Agradeça por ser um salvo, e 

que por isso pode compreender a Palavra e pode comtemplar a beleza da criação, O Deus 

criador.    

 

Instrução: [Leia Salmo 19] : Hebreus 1.1-2 diz: “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de 

muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu 

herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo”. Deus não está em silêncio! Esse é o 

pressuposto básico do cristianismo. Nunca teríamos conhecido ao Senhor se não o ouvíssemos, se ele 

não tivesse falado! Mas Deus falou! Falou no passado através de aparições, sonhos e outros meios 

que foram registrados no Antigo Testamento e nestes últimos dias nos falou no seu próprio Filho, e o 

que Ele falou está registrado nas páginas da Escritura. Jesus é a revelação mais perfeita e completa de 

Deus, mas Deus se revelou ainda de outras formas. Davi neste Salmo descreve como Deus se revela 

por meio da criação e da Sua Palavra e em seguida como o Salmista acessa a Esse grandioso Deus por 

meio da oração.  

 

Deus se revela na criação [v.1-6].  

Este salmo inicia falando sobre a revelação de Deus nas coisas criadas! Deus fala com o homem 

através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus! Um dia faz discurso para o outro dia! Uma 

noite para a outra. Apesar do discurso da natureza não ter palavras, em toda a terra se pode “ouvir” 

a declaração da natureza falando sobre Deus. O que a natureza revela a respeito de Deus? Vemos 

nos escritos do Apóstolo Paulo algo a respeito (Cf. Rm 1. 18-21). Através das coisas que foram 

criadas, podemos conhecer os atributos de Deus, o seu poder e até a sua própria divindade. A 

natureza revela Deus de maneira ampla, mas o pecado (nossa inclinação para o mal, deturpação de 

nossos corações) causa uma cegueira que impede o homem de conseguir ver. O triste resultado é 

que Deus fala com todos os homens, mas eles não querem ouvir a voz de Deus e, por isso, Deus diz, 

tais homens são indesculpáveis. Os homens serão julgados culpados por causa de seu pecado de não 

quererem saber de Deus, mesmo tendo ele se revelado na natureza. Pessoas irão para o inferno 

porque Deus falou com elas, mas elas desprezaram a voz de Deus! Deus, sabendo que o pecado 

https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY
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cegou nosso entendimento e capacidade de ouvi-lo através da revelação na natureza, providenciou 

uma revelação mais clara, a fim de que possamos conhecê-lo: 

 

 

Deus se revela na Sua Palavra [v.7-11].  

A Bíblia! A Palavra de Deus! Nela nós temos uma revelação mais clara, inteligível e completa da parte 

de Deus. A revelação bíblica se dá em palavras. Justamente como a luz do sol revela tudo, assim a 

Palavra de Deus indaga o nosso coração. Somente a Bíblia tem essa capacidade de restaurar a alma, 

dar sabedoria, alegrar o coração e iluminar os olhos. Somente as palavras da Bíblia garantem 

recompensa para aquele que as cumpre. Outros textos confirmam essa verdade: cf. 2 Tm 3.16; Js 1.8; 

Jo 17.17;  A Bíblia é a poderosa Palavra de Deus capaz de nos transforma. É o meio que Deus usou e 

usa para falar com os homens. É o meio que Deus quer usar para falar conosco. Deus tem conversado 

conosco na Bíblia. Ele quer que O conheçamos. Ele quer que conheçamos a Sua vontade. Ele quer 

estabelecer um relacionamento conosco. Esta seção se conclui com a certeza de quão preciosa e 

doce é a Palavra de Deus (v. 10). Ela é muito mais valiosa que o ouro purificado; é muito mais doce 

que o mel.  E qual deve ser a nossa atitude diante de toda esta revelação de Deus? 

 

Quem somos diante do Grande Deus?  [v.12-14].  

Davi, no final do Salmo 19, após falar sobre a revelação de Deus na natureza e sobre a revelação de 

Deus em sua Palavra não teve outra atitude senão arrependimento e consagração. A Bíblia não é um 

livro meramente informativo ou acadêmico. Nem mesmo Deus quer que o conheçamos apenas para 

que fiquemos mais espertos! Deus, através de sua Palavra, quer nos transformar. Quer fazer com que 

os seus eleitos sejam aquilo que Ele os fez para serem. Quer que entendamos que somos pecadores, 

e entendendo isso, Deus nos convida para o arrependimento e para uma nova vida de comunhão 

com Ele. Davi ao ver Deus através da natureza e da Palavra viu-se como um pecador. Ele teve uma 

experiência parecida com a do profeta Isaías (cf. Is 6. 1-8). Isaías viu Yahweh, o Senhor! O Senhor se 

revelou a Isaías em uma daquelas antigas maneiras que Deus fazia. Esta revelação fez com que Isaías 

se visse como um pecador. Deus o purificou e passou a usá-lo como profeta. Revelação, 

arrependimento e consagração, eis o padrão de Deus. Deus tem se revelado a nós em sua Palavra. 

Deus tem falado conosco através da Bíblia. Como temos respondido? Tem havido arrependimento e 



I G R E J A  B A T I S T A  S H E K I N A H  
 

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO – Salmo 19 
21 de abril de 2020 

 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 
 

consagração de nossa parte? O Senhor do Universo se revela todos os dias para nós por 

meio natureza. Que privilégio! Somente o crente é que pode realmente ver na criação a mão de 

Deus, e lhe rende seus louvores pelas maravilhas de suas obras. Ele se revela ainda na Bíblia e pode 

ser ouvido ao ouvirmos na Palavra. O salmo se abre com a ideia de os céus falando. Ele termina com 

o salmista rogando que suas palavras fossem agradáveis ao Senhor, podemos nos aproximar desse 

grandioso Deus por meio de nossas palavras, a oração (v. 14). O salmo que começou com a nota de 

glória de toda a criação divina, termina com a nota de uma relação pessoal com o Salvador. 

  

4. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a) Davi reconhece que a salvação é somente pela graça. Dependemos da revelação de Deus e só 

o conhecemos quando Ele decide revelar-se. Por mais que a criação tenha uma mensagem da 

grandeza de Deus ela não transmite a mensagem de salvação. Mas, a Palavra de Deus sim! A 

palavra é o meio de graça que revela o gracioso Deus, autor da nossa salvação.  

 

Quão confiante era Davi neste Grande Deus? Ele o exalta, exalta sua criação, exalta sua 

Palavra e pede que este grande Deus o preserve (v.12-14). Davi demonstra segurança na 

Palavra de Deus, ela é mais doce que o mel!  

 

Você, tem lido a maravilhosa revelação de Deus diariamente? Tem buscando discernir o 

tempo na medida da Palavra de Deus?   

 

5. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares e irmãos em Cristo 

inicie sua oração repetindo e intercalando as verdades deste Salmo. 

 

6. Conclusão: Quão maravilhosa é a Palavra de Deus. Temos nas Escrituras uma fiel Revelação de 

Deus, sem erro algum, plenamente confiável. Ore expressando sua confiança e amor pela palavra 

Santa do Santo Deus.   


