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1. Leitura: Salmo 118.1 

2. Cântico: Oração - https://www.youtube.com/watch?v=vYl8iqoyPKw 

3. Confissão/Gratidão:  Este é um momento para confessar a Deus os seus 

pecados. A adoração e devoção que você oferece a Ele, consistem de mera 

observância de ritos e cerimônias externas ou de total e sincera submissão aos 

preceitos da Escritura? Converse com o Senhor sobre isso.. 

 

4. Leia Salmo 50: A ênfase desse salmo é sobre uma vida inteiramente piedosa, que deve 

resultar da verdadeira adoração espiritual. Este salmo pode ser dividido em quatro partes: 1) 

Deus, o Juiz, convoca o tribunal; 2) Deus confronta o adorador formalista (vv7-15); 3) Deus 

confronta o adorador hipócrita (vv.16-21); 4) um apelo para que todos os adoradores sejam 

fiéis ao Senhor (vv.22,23).  

 

A. O Santo Juiz (vv.1-6). 

Aqui Deus é chamado de poderosos (El), Deus (Elohim), SENHOR (Javé), altíssimo (Elion; 

v.14) e Deus (Eloah). Ele é o juiz (vv.4-6), o promotor e o júri – e sabe absolutamente tudo 

sobre aqueles que estão envolvidos no julgamento! Ele chama os céus e a terra como 

testemunhas do processo (vv.1, 4,6). O Salmista louva Sião por sua beleza (v.2). Deus é o 

juiz (v.4), e o julgamento começa com o seu próprio povo (1Pe 4.17), neste caso, o povo da 

aliança (v.5). Alguns de seu povo haviam pecado, e Ele havia sido longânimo para com eles e 

se mantido calado sobre o assunto (v.3,21), mas era chegado a hora de Deus falar. O 

propósito desse “julgamento” era trazer à luz seus pecados e lhes dar a oportunidade de se 

arrepender e de voltar para o Senhor.   

 

B. Os adoradores insinceros (vv. 7-15) 

O Senhor fala primeiro aos que são de fato, seu povo, mas cuja adoração é insincera. Sua 

devoção era fiel, mas não passava de rotina. Eles adoravam ao SENHOR por hábito, não de 

coração. Por fora faziam o que o Senhor havia ordenado e honrava os sacrifícios diários, mas 

por dentro, lhes faltava o amor que Deus desejava encontrar em seu coração, mais do que 

desejava seus sacrifícios (Is 1.11-15; Jr 7.21-23). O que o Senhor queria do seu povo era 

https://www.youtube.com/watch?v=vYl8iqoyPKw
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gratidão sincera, obediência a sua Palavra, oração e o desejo de honrá-lo em todas as coisas 

(vv.14-15). O Senhor não quer ritualismo nem formalismo, mas sim nossa adoração mais 

sincera.  

 

C. Os pecadores hipócritas (vv.16-21) 

Essa mensagem é dirigida aos israelitas “ímpios” dentro da comunidade da aliança que 

recitavam o credo com seus lábios, mais deliberadamente, desobedeciam à lei de Deus. 

Depois de transgredir a lei do Senhor, dirigiam-se para o santuário e agiam de modo 

extremamente religioso, a fim de encobrir seus pecados. Não tinham respeito algum pela 

Palavra de Deus (v.17). Não apenas consentiam com os pecados de outros, mas também 

participavam deles e tinham prazer no que faziam (vv.18-20). O Senhor cita especificamente 

a quebra do oitavo, sétimo e nono mandamento da lei de Deus (Êx 20.15, 14, 16).  

O silêncio de Deus volta a ser mencionado (v.21). Os pecadores tinham uma falsa sensação 

de segurança e acreditavam que poderiam pecar e escapar impunes.  

 

D. O adorador sincero (v. 22-23) 

Nos dois versículos finais, o salmista resume sucintamente as características do tipo de 

adorador que Deus procura (Jo 4.23-24). O verdadeiro adorador tem um temor apropriado 

do Senhor e, em sua adoração busca somente honrar a Deus. Obedece à vontade de Deus 

(prepara o seu caminho) e pode ver a salvação do Senhor. Quando combinamos essas 

características com os versículos 14 e 15 – gratidão ao Senhor, oração e desejo de glorificar a 

Deus – temos uma descrição do adorador que alegra o coração de Deus.  

 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

I. Um de nossos maiores erros nesta vida é pensar que Deus é como nós (v. 

21). As pessoas tendem a se satisfazer com rituais religiosos, então presumem 

que Deus também se satisfaz com eles. Mas o ritual em si, mesmo aqueles 

ordenados por Deus, não significa nada sem um genuíno coração de louvor e 

obediência. Pensar em Deus como Ele se revelou, é vê-lo como o Deus de 
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poder, autoridade, glória, ira, justiça e fidelidade (v. 1-6). Tais pensamentos 

sobre Deus nos levam a adorá-lo em espírito e em verdade. Quais hábitos 

encorajam esse tipo de humilde atenção à sua palavra e sincero 

arrependimento pelo pecado? 

II. Em Cristo, Deus falou aos homens (Hb 1.2), chamando-os em toda parte 

pelo evangelho que é pregado no mundo. Sua glória brilha no evangelho (2Co 

4.3-6). Cristo, um dia, voltará com fogo (2Ts 1.8). Ele reunirá seus santos (Mt 

24.31; 2Ts 2.1) e punirá os ímpios, inclusive os religiosos hipócritas (Mt 7.21-

23). Isso o assusta ou o conforta? Por quê? 

6. Cântico: Autor da minha fé - https://www.youtube.com/watch?v=WgvwkIidhaw 

7. Intercessão: Encerre agradecendo a Deus por Ele estabelecido em Cristo uma 

Nova e eterna Aliança.  

https://www.youtube.com/watch?v=WgvwkIidhaw

