
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 98 

10 de agosto de 2020 
 

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

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

1 

1. Leitura: Salmo 150 

 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY:https://www.youtube.com/watch?v=dhp9v8Vc9Ec&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=116&t=0s 

 

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 89] Este é um hino de louvor, faz eco aos pensamentos de 

muitos outros salmistas. É uma parte integra da coleção que enfatiza a realeza divina (Sl. 

95-99). A referência feita a Deus como rei no versículo 6 e a nota escatológica nos 

versículos finais são o ponto de ligação deste salmo com os precedentes. Toda a 

natureza está sendo aqui convocada a se juntar para proclamar os louvores devidos a 

Deus. Com isso podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v3) O salmista convoca aos leitores a cantarem um cântico novo ao Senhor, um 

cântico ao Deus Libertador, um cântico novo, pois o próprio Deus os havia livrado 

recentemente, cantai um cântico novo, por causa das maravilhas de Deus, dos seus atos 

miraculosos e extraordinários. Assim ele vem com dois símbolos da graça e do poder de 

Deus, sua destra e seu braço santo, afirmando que a graça de Deus e o Seu poder 

promoveram a salvação a eles, mediante isso podemos ir em 1 Coríntios 1.4, onde o 

apóstolo Paulo dá graças a Deus por derramar sua graça sobre os irmãos em Corinto, 

assim afirmando que se não fosse a graça e o poder de Deus eles não seriam salvos. 

Aqui o salmista faz a mesma afirmação do apóstolo Paulo, dizendo que a graça e o 

poder de Deus são que promovem a salvação, pois o próprio Senhor é fiel a si mesmo, 

sendo leal ao seu pacto com o povo, mantendo Sua integridade e constância! 

 

(v4-v6) Agora o salmista louva a Deus, pois ele é o nosso Rei. Convoca o povo a 

celebrar com júbilo, ou seja, com alegria, com grito de triunfo, não por terem sidos 

libertos recentemente de algum mal, mas por causa de quem Deus é, por causa da Sua 

graça e do Seu poder. Todos são chamados a participarem do louvor que está sendo 

entoado a Deus. Com uma visão ampla de Isaías 40 a 66, podemos entender que aqui o 

salmista faz uma convocação para a participação universal do louvor a Deus, podemos 

entender isso quando o mesmo convoca toda a terra, ou seja, toda a criação a louvar ao 

Senhor. Louvar ao Rei que está diante deles, um Rei misericordioso, um Rei amoroso, 

um Rei fidelíssimo, um Rei digno de ser adorado. 

 

(v7-v9) Após o salmista convocar para louvar ao Deus que é Libertador, ao Deus que 

é o Rei, agora ele convoca o povo a adorar ao Deus que é o Juiz, aquele que julga todos 

os povos com retidão, justiça e verdade. Embora consigamos ver que esses versos dão 

continuidade a chamada anterior, aqui vemos que um novo elemento foi adicionado. 

Deus sendo o Rei, ele vem como o Juiz da terra, julgar toda a criação. Toda a criação 
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deve louvar a Deus, pois Ele julgará a tudo e a todos, louvar a esse Juiz, não por causa do 

seu julgamento, mas por causa que Deus é Santo, Justo, Fiel, e por causa de Seus 

atributos comunicáveis e incomunicáveis, Ele nos julgará com retidão. Um julgamento 

que será com justiça e equidade. O nosso Deus deve ser louvado, como Juiz, pois Ele 

julgará toda a criação com retidão. 

 

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

a) Considere as coisas maravilhosas feitas por Deus. Na criação, o Senhor fez a 

substância de todo o universo (Rm 4.17; Hb 11.3). Na providência, o Senhor preserva, 

governa e dirige todas as coisas segundo a Sua vontade (Ne 9.6; Is 46.10; Ef 1.11). Na 

redenção, o Senhor entrega a si mesmo, a grande custo, àqueles aprisionados em 

pecado e miséria (Êx 6.6-7; Dt 7.7-8). Como cada uma dessas grandes obras nos dá 

razões para louvar ao Senhor? O maior desafio, pais, é vocês ensinarem aos seus filhos e 

futuras gerações sobre a criação, providência e redenção de Deus para toda a criação, 

ao ensiná-los, ajude-os a pensarem em como essas grandes obras de Deus podem levá-

los a adorarem ao Senhor. 

b) As grandes obras de salvação de Deus não devem ser celebradas por uns poucos, mas 

devem ser amplamente difundidas entre as nações, para que toda a criação seja cheia 

do seu louvor. Quais razões esse salmo nos dá para evangelizar e fazer missões? Como 

podemos começar a difundi-las iniciando pelo nosso lar? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas famílias da Igreja Batista Shekinah e suas respectivas 

congregações, pedindo que Deus ajude a todos nós a sermos gratos a Ele e o louvá-lo 

sempre. 

 

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! 


