
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 111 

28 de setembro 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: Lucas 4.8 

 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&in

dex=11&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. 

 

Instrução: [Leia Salmo 111] Os Salmos 111–118 consistem em um grupo 

de salmos de Aleluia, assim chamados porque enfatizam o louvor, como se 

mostrou pela palavra hebraica “aleluia” que ocorre com tanta frequência.  

 

 

• Um salmo de louvor [v.1].  

 

Uma exclamação de louvor espontâneo forma o início e o fim deste salmo. O 

salmista exorta o povo a louvar a Deus por sua graça e aponta o temor ao 

Senhor como o princípio da sabedoria. 

 
 

• Louvor pelo redentor [v.2-9]. 

 

As obras do Senhor são grandes porque demonstram seu poder intrínseco. 

Exibem sua magnificência e manifestam seu caráter singular, especialmente 

como o Redentor de seu povo (vs. 2,3). Deus providenciou a recordação sobre os 

grandes fatos da redenção do Egito (vs. 4,5). Deus não agia secretamente. Ele 

fez promessas concernentes às suas ações futuras, e então, depois que os 

próprios eventos aconteciam, ele fornecia explicações do que ocorrera (vs. 6–8). 

Os preceitos de Deus refletem a ele mesmo como o Deus da verdade e retidão. 

Parte do compromisso da aliança divina com Abraão era a promessa da redenção 

do Egito (Gn 15.13–16), promessa reafirmada a Moisés (Êx 3.7–10,16,17). Na 

profecia posterior do Antigo Testamento (Is 42.6,7; 49.8,9; 55.3–5; Jr 31.31–

34) e em seu cumprimento no Novo Testamento(v. 9). 

 

• O viver sábio [v.10]. 

 

A conclusão extraída de todas as maravilhosas do Senhor é que a reverência 

para com ele é fundamental para o viver sábio. O Deus que é terrível (v. 9) deve 

ser temido (o hebraico para estas duas palavras vem da mesma raiz). Este 

temor especial é prático. Relaciona-se com o viver diário sensível, e em 

particular se revela pela obediência aos preceitos de Deus (ver comentário sobre 

34.8–14). 

https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=11&t=0s
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4. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

a)  Na adoração, é da máxima importância que o nosso coração seja dedicado, 

íntegro e verdadeiro. Também é essencial que tomemos o nosso lugar na 

congregação dos fiéis, que adotam a sã doutrina. A adoração comunitária é 

projeto de Deus para a sua igreja. O dia do Senhor é especialmente adequado 

para meditarmos sobre as obras divinas de criação e redenção. Há muito a 

descobrir nelas para encher a nossa alma de admiração e alegria. O temor do 

Senhor é uma graça que hoje é notável por sua ausência em grande parte 

dos cultos modernos. No culto comunitário, não devemos tolerar nada 

mundano, casual ou irreverente. Como podemos encorajar a reverência ao 

nosso Deus? 

 

b)  Os temas desse salmo apontam para o Filho de Deus: sua glória, fidelidade 

pactual, redenção de pecadores e suas obras maravilhosas. Deus quer que o 

seu povo pense muito sobre as obras de Jesus Cristo. Aqueles que as amam 

terão prazer em meditar sobre elas. Portanto, a adoração cristã gira em torno 

de focar os pensamentos e os sentimentos nas doutrinas do evangelho. Como 

você está meditando pessoalmente sobre a obra de Cristo para crescer em 

entendimento, fé, amor, alegria e paz? Como você faz isso no culto público?  

 

 

5. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares.  

 

6. Conclusão: Louvem a Deus por sua graça e peçam um coração dedicado a 

ele, íntegro e verdadeiro e que glorifique o Senhor Jesus. 


