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1. Leitura: Salmo 29.1-2 

2. Cântico: Grande é o Senhor - IBS PLAY 

(https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU

&index=28) 

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 66] Trata-se de um cântico de louvor a Deus por suas obras 

grandiosas em favor dos homens. Vemos a lembrança de que até mesmo as provações 

são conduzidas soberanamente por Deus para nosso bem. Há um convite para que 

todos venham louvar a Deus em gratidão e reconhecimento por suas obras. 

(v. 1 – 4) Um chamado à adoração.  

Nos primeiros quatro versículos encontramos expressões que convocam todos a louvar 

a Deus com cânticos e com palavras de louvor. Há também uma declaração profética do 

evangelho, quando é dito que toda a terra adorará a Deus. Uma fantástica declaração 

de que o reino de Deus se estenderia por todas as nações.  

O quanto o louvor a Deus tem ocupado nosso coração?  

(v. 5 – 12) A ação de Deus na história.  

Nesta parte do Salmo, somos chamados a observar os grandes feitos de Deus na 

história. Uma proclamação da verdade de que Deus está no controle da história do 

mundo. O v. 6 relembra o povo de que Deus agiu em seu favor na saído do Egito, no 

êxodo. O v. 7 declara que Deus está acima de todas as nações, inclusive sobre os 

rebeldes, aqueles que não temem a Deus. O v.9 lembra que nossa vida é dada e 

sustentada por Deus. Do final do v. 9 até o v. 12 o salmista mostra que até as aflições 

que os filhos de Deus passam são conduzidas por Ele para nos levar para mais perto 

Dele, a “um lugar de abundância” (versão ARC), ou seja, nos fazer crescer em santidade. 

Estou certo de que Deus está no controle de tudo, mesmo em meio a aflições? 

(v. 13 – 20) O louvor devido a Deus.  

Aqui o salmista fala em oferecer holocaustos, pagar votos, oferecer sacrifícios, falar do 

que Deus tem feito. Todas apontam para os serviços de culto do povo da antiga aliança. 

Nós não devemos pensar que precisamos fazer certos sacrifícios para agradar a Deus e 

receber algo em troca. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para ser depois 

recompensado (Rm 11.35)? Pelo contrário, essas são ações alegres e espontâneas de 

quem reconhece sua miserabilidade e quem é Deus e como Ele é poderoso em seus 

feitos. 

Há também um rememorar de que, quando estava em angústia, clamou a Deus e foi 

ouvido por Ele. Foi atendido pela misericórdia de Deus e não por seus méritos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=28


 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 66 

26 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 

Tenho lembrado de agradecer a Deus pelas respostas às minhas orações? O louvor tem 

sido consequência de conhecer mais de Deus e reconhecê-lo como senhor sobre tudo? 

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

a) Qual o espaço para o verdadeiro louvor a Deus em seu coração durante seu dia-

a-dia? 

b) Deus está no controle de tudo. Sempre foi assim na história. Jesus veio na 

“plenitude dos tempos”, isto é, no momento certo da história, para prover 

salvação a seu povo. Esta é sem dúvida a maior obra de Deus em favor de seu 

povo. Ser amado por Deus e ter sido feito seu filho é suficiente para alegrar seu 

coração? 

c) Traga agora à memória respostas de oração que já recebeu durante sua 

caminhada com Deus. Seja grato a Ele. Tenha sempre um coração agradecido 

diante de Deus, mesmo em momentos de aflição. 

6. Intercessão: Interceda pelas pessoas que estão passando por aflição, seja na área 

emocional, financeira ou de saúde.  

7. Conclusão: Deus é digno de nosso louvor, pois é o poderoso governante da história. 

 


