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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Toda Honra, Glória e Louvor – Comunidade da Vila 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=FupElw2Fepw&list=PLaGI0ofRzjhpub_X

WC3lOq0P_lQdhZcDU&index=117&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 99] A ênfase neste hino de louvor está sobre 

a natureza sublime de Deus, expressa por Sua santidade. Embora o hino se 

baseie no conceito da realeza divina, este salmo apresenta menos o fator 

escatológico que os quatro precedentes. O refrão nos versículos 3, 5 e 9 

expressa fortemente o ensino distintivo da santidade de Deus.. Com isso 

podemos aprender algumas lições: 

 

(v1-v3) O salmista inicia declarando Deus como Rei, nesses versos, 

ele exalta a santidade e soberania de Deus, também. Ele invoca o 

povo a se agitarem de emoção mediante o Deus todo poderoso, que 

reina sob tudo e todos. Ele reina sob toda a criação, sob todos os 

povos. Por isso, todas as nações devem louvar ao Senhor. Ao dizer 

para que louvemos ao nome do Senhor, grande e tremendo, o 

salmista está exaltando todos os atributos de Deus e suas qualidades 

divinas, que Ele mesmo revelou ao seu povo, trazendo a nação de 

Israel a temer e reverenciar ao Senhor. Um Deus, Todo-Poderoso, rico 

em misericórdia e poder, esse é um Deus digno de ser louvado (Isaías 

6.1-4). 

 

(v4-v5) Deus, além de ser Rei, além de reinar, Ele age com justiça, 

é um Deus santo que é justo. Um Deus que não é imparcial, mas sim 

justo. Além de Deus ser soberano no Seu governo mundial, Ele 

também é justo em Seu julgamento dos homens. Ele não empunha o 

Seu poder arbitrariamente, mas de acordo com Sua natureza justa e 

reta. Novamente, esta justiça está resumida nas palavras do refrão, 

ele é santo. 

 

(v6-v9) O salmista deixa claro, nos versos anteriores, que Deus é 

santo. Sua santidade infinita não é uma barreira à Sua graça em 

resposta a oração, comunicando Sua vontade, perdoando os pecados e 

disciplinando Seu povo. O salmista, ao trazer os acontecimentos do 

passado com Moisés, Arão e Samuel, nos encoraja a adorar a Deus, 

que é fiel a Si mesmo. Outro símbolo visível da presença de Deus em 
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Israel, utilizada pelo salmista, é a coluna de nuvem, mostrando ao 

povo que Deus nunca esteve longe, nem os abandonou. Logo no verso 

8 o salmista diz “tomando vingança”, isso demonstra que Deus puni, 

de forma justa, o pecado, mas não no sentido de vingança maldosa 

(Dt 32. 4,35). Logo no verso final, o salmista, mais uma vez, confirma 

a santidade de Deus, por causa disso, devemos louvá-lo. 

 

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

a) Quando nos aproximamos de Deus em oração, devemos tremer em 

reverência à sua majestade e santidade infinitas. Não há lugar para 

familiaridade casual, muito menos para irreverência, pois Deus está 

acima de nós de todas as maneiras. Ele é Deus e nós somos meros 

homens. Embora seja tão infinitamente diferente das criaturas, ele é 

acessível, do que Moisés, Arão e Samuel dão testemunho. Assim, 

confiemos em seu perdão e o adoremos com temor e também com 

alegria. Por que não há contradição em adorar a Deus com temor e 

também com alegria? 

b) Deus deu ao povo acesso ilimitado a si mesmo por meio da coluna 

de nuvem, dos sacerdotes e do templo em seu “santo Monte” em Sião, 

no entanto, todos esses elementos eram apenas tipos de como o Rei 

habitaria com seu povo em Jesus Cristo. Como a santidade de Deus 

brilha em seu Filho? 

 

6. Intercessão: Interceda pela Igreja Batista Shekinah e a volta de 

todas as atividades da igreja, de forma gradual. Agradeça a Deus por 

Ele ser santíssimo.. 

 

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! 


