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1. Leitura: 113.1-9 

 

2. Cântico: Hino mais perto quero estar – 283 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=0IL_d54YruI&list=PLfOxrEnF4mAPmBQ

L311rlo3tV2H_UpO4h&index=6 

 

3. Oração: Senhor, pedimos perdão pelos nossos peados, ajuda-nos a sermos 

servos melhores a cada dia, usa-nos conforme o teu querer. Lhe 

agradecemos por todo o sustento que tens nos dado todos os dias e mesmo 

quando não merecemos, tu és misericordioso. 

 

4. Leia Salmo 96: 

 

Este salmo contém uma exortação à prática de louvar a Deus, exortação essa 

que se dirige não só aos judeus, mas também a todas as nações. À luz dessa 

afirmação, entendemos que ele aponta para o reino de Cristo. O nome de 

Deus não podia ser invocado em qualquer outra parte do mundo além da 

Judéia, até que o mesmo fosse revelado; e as nações pagãs estavam naquele 

tempo necessitadas e totalmente impossibilitadas para um exercício como 

esse. 

 

 

5. Cantai a Jehovah um cântico novo. (v.1-3).  

 

Este início revela que, o salmista está exortando o mundo inteiro, e 

não apenas os israelitas, ao exercício da devoção. Isso não poderia ser 

efetuado, a menos que o evangelho fosse universalmente difundido 

como o meio de comunicar o conhecimento de Deus. A declaração do 

apóstolo tem de ser necessariamente válida: “como invocarão aquele 

em quem não creram?” [Rm 10.14]. O mesmo apóstolo prova a 

convocação dos gentios, anexando o testemunho dela: “Louvai ao 

Senhor, vós, gentios, com seu povo” – do que se deduz que a 

comunhão na fé está conectada com a celebração única de louvor [Rm 

15.11]. Além disso, o salmista demanda um novo cântico, não um que 

fosse comum e já anteriormente celebrado.  

 

  Porque grande é Jehovah, e ele deve ser grandemente louvado.  

 

Davi particularmente descreve aquele Deus a quem queria que os homens 

celebrassem louvores, e isso porque as nações gentílicas se inclinavam a 

mergulhar neste erro. Para que o mundo inteiro pudesse deixar suas 

superstições e seus ídolos para aderirem o verdadeiro louvo somente em 
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Deus. Entretanto, os homens ainda fabricavam ídolos para si e adoravam 

outros deuses, os quais eram destituídos de vida. O salmista deseja 

convencê-los que suas atitudes eram indevidas, denegrindo assim a glória do 

Deus único e verdadeiro.   

 

Força e honra estão diante dele. 

 

O salmista quer dizer que não podemos afirmar que conhecemos a deus se 

ainda não descobrimos que há nele incomparável glória e majestade. Ele 

primeiro notifica seu poder e força, como sendo aqueles elementos em que 

sua glória consiste. Ali, como Deus é invisível, ele dirige o pensamento de seu 

povo para o santuário, o qual, já vimos, era o símbolo de sua presença. O 

salmista nos lembra que não temos razão em dizer que sua glória é obscura, 

visto haver emblemas de sua presença non templo, nos sacrifícios e na arca 

da aliança. 

 

 

6. Pensamento para a devoção pessoal/familiar. 

 

a) Render louvor a Deus é primordial para o nosso relacionamento com ele, 

nos alegramos e sentimos prazer e conforto em nossa alma, quando de 

forma honesta e sincera entregamos a ele, em espírito e em verdade, todo 

o nosso louvor. 

 

7. Oração: Pai, muito obrigado por mais um dia, lhe agradecemos pelo nosso 

emprego, saúde e paz que o Senhor tens nos dado. Oramos em teu nome, 

por todos os desamparados e necessitados, por todos os nossos irmãos em 

Cristo que neste momento estão enfermos, sabemos que tu és, o Deus de 

toda força e provisão e que nunca abandonará seus filhos. Senhor  te oramos 

para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Amém! 


