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1. Leitura: Salmo 71.8 

2. Cântico: Toda Honra, Glória e Louvor – Comunidade da Vila  

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=FupElw2Fepw 

 

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 Salmo 138] Esta obra literária começa como um hino de ação de 

graças, mas mais tarde se transforma em um cântico de fé. Embora o orador esteja no 

meio de problemas, ele não começa com um lamento mas com grato reconhecimento 

das bênçãos divinas. Muitas das idéias e frases desta obra são reminiscências de outras 

seções das Escrituras, especialmente Isaías 40-66. Com isso podemos aprender 

algumas coisas com este salmo: 

 

Ações de graça ao Deus Verdadeiro 

O salmista começa louvando a Deus de “todo o coração” (v1), mas o que ele está dizendo 

que seu louvor não vem do coração como um órgão do corpo, mas que toda a sua vida 

louva ao Senhor, que existe sinceridade e verdade em suas palavras, pois para os 

judeus, quando ele diz “coração”, ele entende que significa “fonte de vida”. Por ser a 

fonte de vida, logo, do seu íntimo, ou melhor, todo o seu ser, louva a Deus com verdade, 

com gratidão, com temor.  

Ao dizer “na presença dos deuses”, ou em outras versões “na presença dos poderosos”, 

ele afirma que todos os homens, todos os governantes, estão ali servindo seus próprios 

deuses, dedicando-se a deuses que não podem ouvir, não podem falar, não podem ver 

(Salmo 115.4-8), e que futuramente estarão adorando ao Deus Vivo, mas que agora ele 

desafia o poder desses “deuses” (Salmos 95.3; 96.4, 5; 97.7). Davi, o autor desse salmo, 

resolve cantar louvores a Deus diante dos governantes e seus deuses (Salmo 119.46) 

devido o próprio Deus, ao longo de toda a história de Israel, revelar quem Ele é. Pois 

acima de tudo está o Teu nome e a Tua palavra. Deus honrou a sua Palavra com sua 

própria glória, de modo que as pessoas a recebam com absoluta confiança e temor 

humilde (Is 66.1-2). 

 

Isso se confirma com os versos seguintes, pois Davi começa o verso 4 dizendo “todos 

https://www.youtube.com/watch?v=FupElw2Fepw
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os reis da terra te louvarão”, o louvor individual é prefigurado no louvor universal final. 

Há um extraordinário relacionamento aqui com o Edito de Ciro, no qual o rei conquistador 

louva Jeová (junto com os deuses de outros povos desalojados). Observe que a glória 

de Deus está especialmente revelada em Sua condescendência para com os humildes. 

Aqui o salmista aponta para o reino eterno de Cristo que abrangerá todas as nações e 

os mais nobres homens honrarão ao Senhor (72.11; 102.15; Is 52.15; 53.12; Ap 21.24). 

Por fim, Davi expressa profunda confiança de que Deus cumprirá Suas promessas e 

completará o livramento de Israel (v7 e v8). A própria majestade de Deus o leva a dar 

graça aos humildes. Embora todo o salmo seja proferido por um indivíduo de maneira 

muito pessoal, ele enuncia a ação de graças e a confiança em prol de sua nação também. 

 

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

a) Os cristãos não devem ter medo de confessar Cristo diante do mundo e de dar 

louvores a Deus na presença de homens e mulheres importantes (Mt 10.18,26,32-33). 

Embora possam ser consideradas como deuses, as pessoas ricas, poderosas e célebres 

do mundo morrerão como todas as outras (82.6-7). Elas precisam ouvir sobre as glórias 

do verdadeiro Deus, para que sejam salvas e deem o louvor que ele merece. Há alguém 

ao seu redor a quem você acha muito difícil falar sobre o Senhor? Por quê? Como você 

pode vencer esse medo? 

b) Deus escolheu investir a sua glória em sua Palavra, não para transformar a Bíblia em 

Deus, mas para que as pessoas honrem a Palavra como honram ao Senhor. Uma marca 

da verdadeira conversão é receber a Sagrada Escritura não como palavra de homens, 

mas como a poderosa e autoritativa Palavra de Deus (1Ts 2.13). Como isso deve afetar 

a nossa atitude quando ouvimos a pregação da Palavra de Deus? Como isso deve afetar 

o modo como os pregadores estudam e proclamam a Palavra? 

6. Intercessão: Agradeçam a Deus pela Sagrada Escritura, sua poderosa Palavra. 

Intercedam pelos nossos pastores para que proclamem com zelo e fidelidade as 

Verdades da Palavra de Deus. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 



 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 138 

05 de outubro de 2020 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – 

CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

 

PENSE MISSÃO 

                                                      SOB ALTA PRESSÃO                                          17º DIA 

De acordo com a Constituição da Malásia, ser malaio significa ser muçulmano. Assim, 

quando um malaio abandona o islã, não é mais considerado malaio. Daniel*, um cristão ex-

muçulmano, compartilha sobre a situação da minoria cristã e da perseguição escondida no 

país. 

“Malaios que se convertem a Cristo perdem tudo, se tornam refugiados no próprio 

país, são colocados à margem da sociedade e excluídos do convívio social. Se um pai desco-

bre que o filho aceitou Jesus ou um cônjuge descobre sobre a conversão do outro, tem a 

responsabilidade de denunciar à liderança islâmica. A conversão é vista como um dos maio-

res pecados que um muçulmano malaio pode cometer. Você pode ser um assassino ou 

drogado e ser aceito pela sociedade; a única coisa inaceitável na sociedade malaia é você 

decidir se tornar cristão”, afirma. Quando um cristão ex-muçulmano é capturado pelo governo 

é colocado em um centro islâmico de reeducação. Existem vários desses centros em todo o 

país; a maioria deles está na selva e tem arames farpados. Daniel acrescenta: “A maioria 

dos cristãos malaios vive com medo. Eles têm que dizer para os filhos mentirem para os 

professores, dizendo que são muçulmanos. Quando cristãos malaios se reúnem, a polícia 

religiosa pode vir e detê-los”. 

 

ORE 

Para que os cristãos ex-muçulmanos na Malásia encontrem força e sabedoria para resistirem 

diante de tanta pressão. Que fiquem firmes na fé e sejam ousados e cheios de amor para 

lidar com o ambiente de opressão islâmica.. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/seja-um-parceiro 

 

 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/seja-um-parceiro

