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1. Leitura: Salmo 100:3 

 

2. Cântico: Te agradeço Oh Pai! 

(https://www.youtube.com/watch?v=d8y2UYHOXns&list=PLfOxrEnF4mAPmBQL311rlo3tV2H_U

pO4h) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 33] Este poema sem título, é nada menos que a resposta ao 

convite do último verso do salmo anterior: “Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó 

justos; exultai, vós todos que sois retos de coração”, entretanto, não mais individual, 

mas uma expressão coletiva de louvor e adoração em ações de graças. 

 

• Chamada à adoração [v.1-3].  

 

“Exultai..., celebrai..., louvai..., entoai..., tangei...”. Somos convidados a dar gritos de 

alegria, a cantar, tocar instrumentos à Deus, reconhecendo quem Ele é, sua natureza, 

seu ser, sua perfeição. Precisamos entender que se alegrar em Deus parte importante 

da adoração [Sl 100:1-2]. A resposta dos justos toma a forma do culto público. A 

natureza do acompanhamento a ser usado, quanto ao tipo de instrumentos e 

intensidade de som, está explícita. A ocasião exige um cântico novo, com arte, com 

júbilo.  

 

• Louvor à Palavra de Deus [v.4-9].  

 

A motivação desse louvor é a palavra do Senhor. O verdadeiro louvor procede do 

reconhecimento de quem é o Senhor, revelado nas Escrituras [v.4] e a terra inteira está 

repleta de evidências de sua bondade [v.5]. O louvor continua enquanto o salmista 

descreve o poder criativo da palavra de Deus [v.6-7; cf. Gn 1:3,9; Cl 1:16-17]. A palavra é 

assim considerada como uma expressão do pensamento, vontade e ação do Senhor, e, 

as obras do Senhor, chamam todos os habitantes do mundo a prestar-lhe adoração e 

obediência [v. 8-9; cf. Hb 1:2-3] 

 

• Louvor ao conselho do Senhor [v.10-12].  

 

O conselho do Senhor dura para sempre. Em contraste com o fútil conselho dos 

pagãos, Deus escolheu e orientou Seu povo, e, estes, são verdadeiramente felizes por 

serem escolhidos para lhe pertencer, a igreja de Cristo, entre todas as nações e épocas, 

incluindo judeus e gentios. [Mt 21:43; 1 Pe 2:9-10] Nestes versos há um evidente 

contraste entre os pensamentos dos homens e os eternos propósitos de Deus. 

 

• Louvor à vigilância do Senhor [v.13-19].  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8y2UYHOXns&list=PLfOxrEnF4mAPmBQL311rlo3tV2H_UpO4h
https://www.youtube.com/watch?v=d8y2UYHOXns&list=PLfOxrEnF4mAPmBQL311rlo3tV2H_UpO4h
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Nestes versos, o louvor decorre de saber que o Senhor é aquele que olha, observa e 

considera tudo o que os homens pensam ou planejam. Tudo lhe é contemplado e nada 

lhe escapa ou foge à vista, não somente a aparência exterior, mas também discerne os 

pensamentos e intenções dos corações que Ele mesmo formou [Sl 139:1-5]. Ele entende 

as tramas dos homens perversos e o Seu olho que tudo vê reconhece as necessidades 

do Seu povo [Hb 4:12-23]. 

 

• Coro final do louvor [v.20-22].  

 

Nossa alma anseia com paciência, alegria e fé no Senhor [Sl 39:7]. O povo que cujo 

mais profundo do ser espera confiadamente em Deus, é o povo que Ele mesmo 

escolheu para sua herança e cujo Deus é o Senhor. O regozijo de todo o salmo se baseia 

na espera, na confiança e na esperança dos crentes reunidos.  

 

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

 

a) Louvor alegre, reverente e fervoroso flui do conhecimento de Deus em seu poder. A 

negação da doutrina da criação enfraquece diretamente a adoração a Deus, assim como 

a negação de seu controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o coração dos 

homens. Nosso Deus reina sobre todo o mundo e ninguém pode derrotar a sua vontade. 

Não é pequeno conforto para a igreja o fato de que seu plano de salvação será 

cumprido, independente do que a humanidade possa fazer para se opor a ele. A fé na 

soberania de Deus produz o temor do Senhor e esperança em seu amor fiel. Por que é 

crucial adorarmos esse aspecto dele? 

  

b) Cristo se alegrou na soberania de Deus. Ele ensinou a doutrina da criação, 

argumentando, com base nela, que o Criador tem autoridade para determinar o sentido 

do casamento [Mt 19:4-6]. Ele revelou o controle do Pai sobre os menores detalhes de 

sua criação [Mt 6:26,30; 10:29-30]. O filho de deus também adorou ao Pai por 

determinar a quem ele devia salvar por meio do evangelho [Mt 11:25-27]. Além disso, 

em sua natureza divina, Cristo é o Criador soberano [Hb 1:2,10], o Filho com quem o Pai 

e o Espírito fizeram todas as coisas e as governam para a salvação dos eleitos de Deus 

[Jo 1:1-3; 17:2]. Use esse salmo como um cântico de adoração a Cristo, em quem 

confiamos. 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do 

dia: ore pelos irmãos cujos pedidos foram compartilhados na transmissão de domingo à 

noite]. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


