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1. Leitura: Salmo 113.1-5 

2. Cântico: “Rei das nações” (cântico congregacional) 

IBSPLAYhttps://www.youtube.com/watch?v=S1xihinmikM&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0

P_lQdhZcDU&index=21&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 93] O Salmo 93 é um hino de adoração 

ao Senhor, como Rei majestoso e eterno. 

(v. 1-2) O Senhor reina 

“O Senhor reina!” é o brado desse salmo. Ele está no seu trono. 

Permanece firme e inabalável desde a eternidade. Nunca perdeu seu 

reinado, nem nunca foi abalado por qualquer inimigo. Diferente de 

reinos humanos que são constantemente confrontados por inimigos e 

guerras, Deus não tem e nunca terá qualquer oponente que o possa 

derrubar. 

Ele reina em majestade e se veste de poder e força. Ele criou o 

mundo e garante sua permanência. Isso significa que tudo que 

acontece está debaixo do governo soberano de Deus. Nada está fora 

de seu conhecimento e controle. Até os fios de cabelo de nossa 

cabeça estão contados (Mateus 10.30). Alguém já disse que nem 

uma molécula de todo o universo corre fora do controle de Deus. 

Esse é o nosso Deus! 

Por que insistimos em ficar com medo e ansiosos, se temos um Deus 

soberano que nos ama e cuida de nós (Mateus 6.31-32)? Você 

consegue entregar sua vida nas mãos de Deus e descansar em seu 

cuidado? 

(v. 3-4) Reina sobre a criação 

Do que conhecemos, a força da natureza criada é o que mais 

podemos imaginar como um poder incontrolável e invencível. Basta 

ver a cena de um furacão, um vendaval ou uma tempestade e vemos 

o quanto somos pequenos e fracos. O maior e mais forte navio é 

como nada diante de um mar agitado por uma forte tempestade. O 

salmista usa a imagem do furor de rios e mares agitados por fortes 

tempestades para falar de algo muito poderoso. Muitas vezes o mar e 

o rio agitados representavam as forças do mal. Entretanto, nem a 

maior força da natureza ou as terríveis forças malignas oferecem 

https://www.youtube.com/watch?v=S1xihinmikM&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=21&t=0s
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algum incômodo a Deus: “O Senhor nas alturas é mais poderoso” (v. 

4)! 

Aqui podemos lembrar do episódio que Jesus mostrou poder e total 

controle sobre uma tempestade no Mar da Galileia. Em meio aos mais 

altos sons da tempestade, apenas uma palavra dita por Cristo fez o 

mar se acalmar em pronta obediência ao Senhor (Marcos 4. 35-41). 

Assim, Cristo deu mais uma demonstração de sua divindade e poder 

sobre a criação. 

Mais uma vez somos levados a pensar em como podemos temer 

homens, catástrofes, doenças ou pandemias se estamos debaixo da 

proteção e cuidado de Deus? Reflita: por que você tem andado 

ansioso e temeroso? Entrega seu caminho ao Senhor, confia Nele, e o 

mais Ele fará (Salmo 37.5). 

(v. 5) A Palavra de Deus permanece 

A versão NVI expressa esse versículo dizendo que os mandamentos 

de Deus permanecem firmes para sempre. Os seus mandamentos são 

santos, refletindo sua santidade, por isso não precisam ser 

melhorados nem aperfeiçoados. Assim como o Senhor permanece 

como Rei, sua Palavra soberana permanece inalterada e fiel. Deus 

não mente, sua palavra é sempre verdadeira. O que Ele diz irá se 

cumprir. Podemos confiar na sua palavra e obedecer em fé, pois seus 

mandamentos são santos, justos e bons (Romanos 7.12). A 

obediência aos mandamentos de Deus é ato de fé Nele e em sua 

Palavra.  

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

a) Saber que Deus é rei supremo e eterno deve trazer 

tranquilidade e confiança a seu povo e nada deve tirar seu 

sossego. O que tem tirado seu descanso e paz? 

b) Como está sua obediência à Palavra de Deus? Tem andado 

segundo sua própria vontade ou tem obedecido seus 

mandamentos em fé? 

6. Intercessão: Ore por aqueles que estão perdendo sua tranquilidade 

em meio aos problemas ou estão passando por crises de ansiedade e 

depressão, para que experimentem a alegria de descansar nas mãos 

do nosso Pai e Rei.  

7. Conclusão: Deus é o grande Rei sobre toda a terra. Ele está 

governando a história e nada nunca foge de seu controle. Sua Palavra 

é santa e permanece fiel. Devemos descansar nossa vida nas Suas 

mãos e obedecê-lo com alegria. 


