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1. Leitura: Salmos 30:1-3 

 

2. Cântico: Muitos virão te louvar (Música Congregacional) 

(IBS PLAY: 
https://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcD

U&index=17&t=0s) 

 

3. Confissão/Gratidão: Pai amado e Deus Eterno, toma o nosso coração diante de ti. 

Nos ensine a amarmos Tua presença e a Tua Palavra. Nos ensine a diariamente 

andarmos em retidão e em conformidade Contigo. Senhor, nos ensine a sermos amigos 

Teu. Nós desejamos descansar em Ti. Pai, obrigado por tua misericórdia derramada 

neste dia, por teu amor em Cristo Jesus, por nossas vidas; em nome do Pai, do Filho e do 

Santo Espírito, amém.   

 

4. Instrução: [Leia Salmo 65] No Salmos 65, vemos o salmista oferecendo louvores de 

gratidão. Deus age depois de um silêncio e mostra sua grandeza por meio de suas obras 

maravilhosas. Deus demonstra também seu cuidado e misericórdia, e de maneira mais 

específica com aqueles que são seu povo. Então temos neste salmo um grato louvor 

mediante ao agir abundante e gracioso de Deus. 

 

(v1-v4). Deus é aquele que responde às orações 

O salmista, reconhece em Deus dignidade de louvor e está confiante de que os 

homens em todos os lugares verãos as evidências da bondade de Deus, voltando-se para 

ele (v. 2) - Deus será conhecido como “Aquele que ouve e responde as orações”. Mesmo 

que nossas faltas possa nos dar a impressão de que não seremos ouvidos (v. 3), Ele 

responde com favor e em plena medida aos pecadores que se mostram arrependidos (v. 

4). Neste trecho temos duas características de Deus: A capacidade de responder às 

orações e o direito de perdoar pecados (Isaías 44:17-18; 45:17,22; Marcos 2:10). 

 

(v5-v8). Uma revelação de seu poder no mundo criado  

Em seguida, vemos que O grande Deus Criador responde às orações de seu povo 

por meio de feitos que inspiram reverência (v. 5). Além disso, os Salmos nos mostram 

que a visão missionária que flui desde Gênesis 12.3 era presente para os crentes do 

Antigo Testamento (cf.  Sl 67). Ele, Deus, é o Criador dos montes poderosos, o que realça 

quão poderoso é ele como Salvador (v. 6). Deus é o controlador de seu mundo, em que 

Ele tanto apazigua os oceanos poderosos como também os tumultos da sociedade 

humana (v. 7). A visão do salmista abarca os confins da terra (v. 8). O conhecimento das 

maravilhas de Deus alcança inclusive os lugares mais remotos, e ali o povo o temerá. 

 

(v9-v13). A liberalidade divina em prover para suas criaturas 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_30_1-3/
https://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4KaJdlmjYKE&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=17&t=0s


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 65 

25 de junho de 2020 
 

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

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

Deus merece adoração porque ele demonstra sua bondade ao sustentar sua 

criação. Cada vez que levantamos, respiramos e começamos um novo dia, devemos 

demonstrar a atitude de Davi em adoração e profunda reverência para com Deus. Como 

disse o apóstolo Paulo, mil anos depois de Davi escrever esse Salmo, “pois nele vivemos, 

e nos movemos, e existimos...” (Atos 17:28). A última parte deste salmo mostra Deus 

como um agricultor. Versículo 9: cuidas da terra e a regas.  

Algumas pessoas dizem que Deus não existe, e se existe, ele apenas criou o universo 

e depois foi embora. Eles dizem que Deus é como um relojoeiro que dá cordas no 

relógio e depois o relógio passa a funcionar sozinho. 

Nós não acreditamos nisto. Neste final de salmo 65 vemos um Deus ativo. É Ele 

quem causa a abundância, também podemos dizer que é Ele quem causa a escassez. É 

Ele quem causa comida na mesa, também é Ele quem causa a falta dela. 

 

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

a) Percebemos neste Salmo O grande Deus criador que com sua bondade prover a 

chuva, faz crescer os campos e prepara a colheita. Como isso nos dá segura em 

tempos difíceis?  

b)  Vimos que Deus responde as orações do seu povo redimido. Por que por vezes 

estamos aflitos e ansiosos mediante decisões que deveríamos tomar no Senhor? 

Como podemos aquietar nossos corações diante das verdades expostas neste 

salmo?  

 

6. Intercessão: Interceda por todos que estão infectados pelo COVID-19 e agradeça por 

todos aqueles que estão curados. Ore a Deus pedindo confiança e amor à justiça d´Ele.  

 

7. Conclusão: Davi desejava profundamente a presença de Deus, e sofria muito quando 

se sentia afastado do Senhor por causa dos seus pecados (Salmo 6:1-3; 31:9-10). Se Davi 

valorizou tanto o privilégio de chegar a um local que representava a presença de Deus, 

como devemos apreciar mais ainda o privilégio da comunhão com Deus por meio de 

Jesus? 


