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1. Leitura: Salmo 103.1-2 

2. Cântico: “Grande é o Senhor” (cântico congregacional) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P

_lQdhZcDU&index=31&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 92] O Salmo 92 é um hino de louvor à 

grandeza de Deus e seus feitos poderosos. Registra os benefícios de 

ser fiel a Deus e descansar em seu poder. 

O Salmo começa com uma chamada à adoração ao Deus altíssimo 

(v. 1), uma expressão que revela Deus como aquele que não tem 

comparação, de quem não há semelhantes. Nosso Deus é grande, 

supremo e santíssimo, não havendo nada nem ninguém como Ele, 

por isso é digno de louvor. 

O salmista expressa como é bom louvar a Deus (v. 1), mostrando 

como o momento de louvor a Deus deve ser algo de prazer e alegria 

para nós, seus filhos, objetos de seu amor e fidelidade. Assim, 

anunciar os atos de Deus, o favor Dele para com seu povo deve ser 

prazeroso e natural (v. 2). Quantas coisas Deus em Sua providência 

já operou em favor dos seus filhos! Olhemos para o plano de salvação 

providenciado em nosso favor. Tudo foi planejado e executado pelo 

Deus trino para nossa salvação e deleite. Aqui já há motivo suficiente 

para passarmos todos os nossos dias em constante louvor e adoração 

(v. 4-5). 

Você tem louvado a Deus por seus feitos, em especial pela salvação 

em Cristo? 

Apesar das obras da criação estarem gritando a todos a grandeza, 

beleza e perfeição do Criador, o salmista lembra que nem todos 

percebem isso. Muitos estão embrutecidos (v. 6) e não entendem a 

verdade da criação e providência de Deus. São chamados de ímpios, 

pois andam segundo seus próprios pensamentos, desprezando Deus e 

sua vontade. Eles passarão e perecerão eternamente (v. 7). Quantos 

já se levantaram ao longo da história, e em sua soberba e rebeldia, 

negaram a Deus e sua Palavra. Mas todos passaram, enquanto Deus 

permanece governando e sua Palavra continua verdadeira, relevante 

e salvadora (v. 8). 

https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oiibssAdirY&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=31&t=0s
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Muitos continuarão se levantando contra Deus e Seu Filho, mas eles 

perecerão eternamente (v. 9) pois negaram o Filho (João 3.18). 

Os versos de 10 a 15 formam uma estrofe que exalta os benefícios 

desfrutados por aqueles que confiam em Deus e vivem para o louvá-

lo. Os que esperam em Deus receberão fortalecimento, proteção e 

refrigério (v. 10), presenciarão os inimigos do povo de Deus caindo 

(v. 11), descansarão no fato de que vale à pena permanecer fiel a 

Deus (v. 12), desfrutarão de crescimento no conhecimento do Senhor 

(v. 13), serão frutíferos e vigorosos até o final da vida (v. 14) para 

testemunhar de quem Deus é (v. 15).  

Você já percebeu como é bom ser povo amado e escolhido por Deus e 

como vale à pena descansar e desfrutar de Deus e sua Palavra? 

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

a) Você tem louvado a Deus por seus feitos em favor de seu povo 

e em especial pela salvação em Cristo? 

b) Vivemos tempos onde somos estimulados a ter coisas para nos 

sentirmos satisfeitos, mas nós temos os melhores benefícios que 

se possa imaginar em Cristo, pois Nele temos “toda sorte de 

bênção espiritual” (Efésios 1.3). Reflita nisso e perceba como é 

bom ser povo amado e escolhido por Deus e como vale à pena 

descansar e desfrutar de Deus e sua Palavra. 

6. Intercessão: Ore para que os que estão embrutecidos e rebeldes 

em relação a Deus sejam alcançados pela graça de Deus, trazendo 

arrependimento e salvação.  

7. Conclusão: Deus é altíssimo. Ainda que alguns se levantem contra 

Ele na tentativa de derrubá-lo, eles cairão e perecerão. Mas para 

aqueles que são seus filhos há bênçãos espirituais infinitas e alegre 

participação no louvor e adoração a esse gracioso Deus. 

 


