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1. Leitura: 1 Cr 16:28-30 

 

2. Cântico: Quem dizes que eu sou 

IBSPLAY: https://youtu.be/2CeP-CutFiM 
 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia o Salmo 135] Este hino de louvor é um mosaico de citações de 

outros salmos e diversos livros do V.T. A ênfase principal está sobre aquelas obras de 

Deus que ilustram o Seu poder na natureza e na história. Não há dúvidas de que foi 

composto para ocasiões públicas de adoração festiva, e que seu desígnio deliberado era 

evocar memórias e associações de outros cânticos de louvor. O período provável seria 

quando a adoração centralizada foi reiniciada sob a liderança de Esdras. 

 

• O chamado inicial para o louvor [v.1-4].  

Frases semelhantes são repetidas como um chamado litúrgico enfático para o louvor. 

Como no salmo precedente, aqueles que assistis na casa do Senhor são sem dúvida os 

sacerdotes e os levitas. A bondade do Senhor e a escolha que fez de Israel são 

apresentadas como razões iniciais para o louvor. 

 

• A grandeza de Deus [v.5-14] 

O “eu” é enfático, indicando conhecimento pessoal, e possivelmente uma passagem para 

uma voz de solo no uso vigente dentro do templo. O uso do nome de Javé é importante 

neste ponto, porque o Deus da aliança de Israel está em contraste com os deuses dos 

pagãos. Ele foi descrito como o Deus da Natureza (vs. 5-7), fazendo o que bem entende 

no céu, na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele ainda foi descrito como o 

Deus da história (vs. 8-14), liderando o povo escolhido na saída do Egito e na conquista 

de Canaã.  

 

• A supremacia absoluta do Senhor e a impotência dos ídolos [v.15-18] 

Esta seção foi citada quase ao pé da letra do Sl. 115:4-8. Contudo, as palavras são 

especialmente apropriadas para a ocasião, destacando fortemente a onipotência do 

https://youtu.be/2CeP-CutFiM
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Senhor e a inutilidade de todos os ídolos. Os ídolos das nações são feitos pelos homens, 

não falam, não vem, não ouvem, semelhantes a eles se tornem os que os fazem. O 

Senhor por outro lado, está acima de todos os deuses, e seu poder não conhece limites.  

 

• O chamado final ao louvor [v.19-21] 

O chamado para o louvor nos Salmos 115 e 118 expande-se agora pela adição de casa 

de Levi e um versículo conclusivo. A nação como um todo, os sacerdotes, os levitas e 

os crentes que temem a Deus, deviam todos bendizer, louvar com particular fervor, ao 

Senhor, terminando o salmo em coro.  

 

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

• Deus é bom e a fonte de todo bem de que desfrutamos. Ele também é grande e capaz 

de fazer tudo pelo seu povo. Portanto, ele é muito digno de nosso louvor. O salmista 

louva a Deus por sua eleição, redenção e preservação. O louvor deve fluir da igreja 

para o mundo, para que os homens venham a conhecer e temer ao Senhor, afastando-

se de seus ídolos e aproximando-se do Deus verdadeiro. É importante refletir sobre o 

fato de o temor e o modo de nosso louvor serem meios de instrução para os 

incrédulos. Nossa adoração impressiona os homens com a grandeza, a soberania e 

a santidade de Deus ou é mero entretenimento para agradar aos adoradores? 

• A promessa de que Deus julgará seu povo (v. 14) é uma terrível advertência para 

aqueles que professam fé em Jesus Cristo, mas depois se afastam dele para sempre 

(Hb 10.29-31). Essas pessoas conheceram o Deus verdadeiro, mas preferiram ídolos 

sem valor, provocando a eterna ira de Deus. Quais razões esse salmo apresenta para 

dizermos que é insensatez rejeitar o Senhor? 

 

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do 

dia: Ore pela preservação da saúde dos irmãos que não estão infectados, em especial, 

aos que pertencem ao grupo de risco ou que desempenham vocações que os expõe a 

perigo de contágio. 

 

7. Conclusão: Concede, ó Senhor, que não andemos ansiosos quanto às coisas 

terrenas, que são passageiras, mas que amemos as celestiais que permanecem para 

sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. Amém! 
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PENSE MISSÃO 

                    FÉ INABALÁVEL                      14º DIA 

 

O marido de Areefa foi morto pelo irmão dele que se 

opunha à nova fé do casal. Ela ainda é pressionada 

pela família, mas se apega mais a Jesus 

 

Areefa* é uma indiana de quase 40 anos e conta o que aconteceu quando ela e o 

marido, cristãos ex-muçulmanos, começaram a crescer na fé: “Deus abençoou nossos 

ganhos, meu marido parou de beber e obtivemos uma condição de vida melhor que nossos 

parentes. Então, eles ficaram com inveja e pediram que deixássemos a igreja”.  

Na época, o cunhado de Areefa estava desempregado e morando com eles. “Uma 

noite ele começou a me xingar sem razão. Quando meu marido me defendeu, meu cunhado 

o esfaqueou no peito. Pensávamos que fosse um corte pequeno, mas em pouco tempo, ele 

deu o último suspiro”, relembra.  

Depois da morte do marido, a família de Areefa continuou com a pressão. “Eles 

disseram que não me ajudariam se eu não deixasse o cristianismo. Eu recusei tudo, porque 

queria me apegar ainda mais a Jesus. Outros membros e líderes da igreja me ajudaram e 

oraram comigo todo esse tempo.” O incidente aconteceu há dez anos, mas os parentes ainda 

a odeiam por escolher manter a fé. A Portas Abertas forneceu à Areefa uma máquina elétrica 

de costura para sustentar a família. 

 

ORE 

Para que Deus continue sustentando Areefa, tanto material como espiritualmente. Que a 

fidelidade dela ao Senhor seja um testemunho para a família e para a comunidade local. 

Interceda por todas as viúvas na Índia. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/ore-pela-igreja-perseguida 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/ore-pela-igreja-perseguida

