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1. Leitura: Apocalipse 4.11 

2. Cântico: “Ele é exaltado” (cântico congregacional) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=sZ68OWYpqlA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=23&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 113] O Salmo 113 é mais um hino de louvor a 

Deus, por quem Ele é e o que faz em favor dos pequenos, fracos e 

necessitados. 

Louvado seja o nome do Senhor 

O salmista começa com uma convocação de louvor a Deus. “Louvai o nome 

do Senhor” (v. 1) e “Seu nome seja bendito para sempre” (v.2) são 

expressões que lembram o Pai nosso, quando Jesus nos ensina a orar 

"santificado seja o teu nome". É uma lembrança de que somos chamados 

para o Seu louvor. Desde o início do dia ao seu fim, o Seu nome deve ser 

louvado pelos seus filhos (v. 3).  

Você tem atendido a esse chamado diário de viver para o Seu louvor? 

Quantas vezes passa o dia todo em pensamentos e ações que em nada 

trazem louvor ao Seu nome? Quantas vezes termina o dia tendo vivido 

apenas para si mesmo, quando deveria ter vivido para Ele? 

O Senhor é exaltado 

O versículo 4 mostra que Senhor é digno de louvor porque criou todas as 

coisas e está acima de toda criação. Ele está exaltado sobre sua criação e 

sobre os governantes. Não há ninguém que esteja acima ou igual a Ele. 

Quem pode reter sua mão ou dizer "que fazes" (Isaías 45.9)? 

O Senhor se compadece do necessitado 

Os versos de 5 a 9 contém uma pergunta retórica que aponta para o caráter 

único de misericórdia e graça de nosso Deus. Como Ele é misericordioso! Ele 

se inclina para ver. Nada temos em nós mesmos que atraia seu olhar de 

compaixão. Todo seu movimento em nosso favor é graça. Bendito seja o 

Senhor por sua incomparável graça!  

Ele atenta para aqueles que não são valorizados pelos homens: o pequeno, o 

necessitado e a desprezada (a estéril era comumente desprezada pela 

comunidade). Quão diferente Ele é de nós. Enquanto valorizamos o grande, o 

honrado e o poderoso, Ele atenta para os fracos e necessitados. Ele não se 

impressiona com nosso desempenho ou status. Nem mesmo nossos atos de 
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justiça nos tornam aceitáveis, pois não passam de trapos de imundície (Isaías 

64.6).  

Ninguém tem nada para oferecer a Deus, por isso devemos nos achegar a Ele 

em total pobreza de espírito, com mãos vazias e suplicantes por sua graça e 

misericórdia. Não se trata de um tipo de baixa autoestima ou complexo de 

inferioridade, mas de um humilde reconhecimento de nossa total 

pecaminosidade e imerecimento diante do Santo Trino Deus. 

A enorme lacuna da diferença entre nossa pequenez e a grandeza de Deus, 

da nossa pecaminosidade e Sua santidade, é preenchida pela justiça de Cristo 

em nosso favor, pelo seu sacrifício substitutivo, recebido pelo pecador 

mediante a fé. 

Como é grande a sua graça em atentar para pessoas pequenas e tão 

pecadoras como nós. Louvai ao Senhor! 

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

a) Você tem vivido para o louvor de Deus? Sua rotina, sua agenda, seus 

compromissos, suas ações e seus planos têm como objetivo principal a 

glória de Deus? 

b) Você já se apresentou diante de Deus em total pobreza de espírito, 

reconhecendo o quanto é pequeno e miserável? Já recebeu, pela fé, a 

justiça de Cristo, obtendo sua identidade unicamente em Cristo? 

6. Intercessão: Ore para que haja quebrantamento, arrependimento e 

confissão no meio povo de Deus, para que tenhamos cada dia mais 

compreensão de nossa pecaminosidade e da santidade de Deus.  

Conclusão: Àquele que levanta o pequeno, o necessitado e o desprezado, 

que escolheu as coisas loucas e fracas desse mundo para Si (1 Coríntios 

1.27), a ele seja todo o louvor para sempre. 

 


