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1. Leitura: Salmo 96.11 

2. Cântico: “A Deus demos glória” (Nº 15 do CC) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=gQm5o_2k5xc&list=PLaGI0ofR

zjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=68&t=0s 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas 

maravilhas, confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua 

graciosa salvação. 

4. Instrução: [Leia Salmo 103] O Salmo 103 é um cântico composto 

por Davi em louvor a Deus por todos seus benefícios em favor de seus 

filhos. É uma convocação a si mesmo e a toda criação para se alegrar 

em Deus. 

(v. 1-18) Os benefícios de sermos filhos amados de Deus 

A expressão que se repete ao longo do salmo e rege esse cântico de 

adoração e gratidão é “bendize”. A palavra tem o significado tanto de 

bênção quanto de prostrar-se em adoração. Neste salmo, a expressão 

é um chamado a adoração ao Senhor, que se mostra gracioso para 

com seus filhos amados. 

Davi convoca a si mesmo a louvar a Deus com todo o seu ser e a 

lembrar-se constantemente dos benefícios de Deus em seu favor. Ele 

enumera diversos dos benefícios dados por Deus:   

• Temos o perdão completo por nossos pecados, em Cristo 

(v.3), afastando de nós os nossos pecados (v. 12);  

• sustenta-nos, dando-nos vida e saúde (v. 3) e força, até 

mesmo na velhice (v. 5);  

• tira-nos dos momentos mais difíceis (cova) e nos abençoa 

grandemente com graça e misericórdia (v. 4);  

• Ele é justo e cuida dos necessitados (v. 6);  
• Deus abençoa seu povo com a sua revelação – a sua Palavra 

(v. 7);  

• Ele manifesta misericórdia, compaixão, paciência e bondade 

com seus filhos (v. 8);  

• Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a 

sua ira (v. 9); 

• É gracioso conosco, não nos tratando como merecemos, 

sendo grande em misericórdia (v. 10-11); 

• Cuida de nós com compaixão paternal mesmo conhecendo 

nossa pequenez, insignificância e fragilidade (v. 13-16); 

• Mantém suas promessas e é fiel à sua aliança, garantindo, 

por sua misericórdia, que desfrutaremos de seus benefícios até 

o fim (v. 17-18); 

https://www.youtube.com/watch?v=gQm5o_2k5xc&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=68&t=0s
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Quantos benefícios temos por sermos parte do povo de Deus, povo 

que Ele escolheu para ser sua propriedade (Efésio 1.3-4 e 1 Pedro 

2.9)! Pensarmos nessas bênçãos deve sempre nos levar a um louvor 

verdadeiro e uma adoração fervorosa. 

(v. 19-22) Convocação para a adoração universal 

No final do salmo, Davi convoca todos a adorarem ao Senhor que 

reina e domina sobre tudo. 

Pelo fato de ser Deus o criador e sustentador de tudo, toda a criação 

deve louvá-lo, seus anjos que o servem com obediência ou mesmo 

todas as suas obras em todos os lugares por onde se estende o seu 

domínio, ou seja, nada nem ninguém pode deixar de adorá-lo. 

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

a) Quantos benefícios temos em Cristo, a começar pelo perdão de 

nossos pecados, passando por tudo que necessitamos para a 

vida e piedade, culminando com a nossa glorificação. Derrame-

se constantemente em adoração e gratidão por todos os 

benefícios que Ele nos tem concedido. 

b) É dever de todas as criaturas adorar o criador. Aqueles que se 

mantêm rebeldes e endurecidos diante de Deus, não lhe dando 

o louvor que é devido, irão perecer eternamente, mas aqueles 

que pela fé recebem o perdão e a justiça de Cristo desfrutarão 

da eterna paz com o grande Rei. Como você está diante Dele, 

como alguém endurecido ou como arrependido? 

6. Intercessão: Ore para que o povo de Deus lembre constantemente 

dos benefícios encontrados em Cristo, para que se alegrem e adorem o 

Senhor em todo tempo.  

7. Conclusão: Deus é bondoso, paciente, gracioso, misericordioso, 

cheio de compaixão, nos perdoa, salva e sustenta. Devemos meditar 

nessas verdades e nos alegrar diariamente Nele. 

 


