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1. Leitura: Salmo 96:9 

 

2. Cântico: Ao único 
 

IBSPLAY https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 
 

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 145] Este Salmo é um prefácio ao grupo final de salmos 

que, juntos, constituem a grande conclusão do saltério inteiro. O salmista usa uma 

estrutura com acróstico, começando cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico. 

Só uma letra está faltando, o nun, que deveria estar entre os versículos 13 e 14. Este 

hino de louvor é uma expressão triunfante da fé de um indivíduo e um chamado aos 

homens para que glorifiquem a grandeza de Deus. Tem uma nota de apelo universal 

raramente presente em expressões de fé em Israel. 

 

• A promessa de louvor [v.1-2].  

 

O propósito do salmista está claramente demonstrado em sua promessa de louvar a 

Deus todos os dias, sim, para todo o sempre. Seu relacionamento pessoal e sua visão 

universal se encontrara em sua saudação inicial: Deus meu, e Rei. O Deus de Israel é o 

rei de toda a terra. 

 

• A grandeza de Deus [v.3-20].  

 

O versículo 3 é o tema deste louvor. Embora esta grandeza seja insondável, o salmista 

consegue ilustrá-la admiravelmente. Sua esperança constante é que outros darão 

testemunho da grandeza de Deus. Nos versículos a seguir ele enfatiza a grandeza de 

Deus mencionando Suas pondes obras, Sua glória e esplendor, Sua bondade, Sua 

compaixão cheia de graça, Sua tema misericórdia, Seu Reino glorioso e eterno, Seu 

cuidado providencial, Sua justiça, Sua santidade e Sua disponibilidade em relação 

àqueles que o buscam em verdade e com temor. Esta compreensão da natureza divina 

é o ponto culminante do Saltério. 

 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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• A doxologia do louvor [v.21] 

 

Depois de repetir sua promessa de louvor pessoal, o orador começa a fazer o convite a 

toda a carne. Seu desejo inclui toda a humanidade e vai até o fim do mundo. Este verso 

final faz uma antecipação do encerramento do último salmo (Sl 150:6 – “Tudo o que tem 

vida louve o Senhor! Aleluia!”). 

 

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

 

• Meditar sobre Deus é algo vital para a vida espiritual, pois, quando o compreendemos 

melhor, adquirimos material para um louvor mais excelente. Esse salmo oferece um 

catálogo lírico dos atributos de Deus. Em quais versos você encontra referências aos 

seguintes atributos: grandeza, incompreensibilidade, poder, majestade, bondade, 

justiça, graça, compaixão, paciência, amor fiel, glória, eternidade, presença e 

santidade? Foque em um deles. O que significa o atributo que você escolheu? Como 

Deus o revelou por meio de suas obras em Jesus Cristo? 

 

• Cantar louvores é um meio de instrução e edificação. É bom esta geração cantar 

louvores para ensinar à próxima. Portanto, devemos encorajar os filhos a estarem 

presentes na igreja. Eles devem saber como o amor de Deus por nós suscita o nosso 

amor por ele e como aprendemos a recorrer a ele para suprir todas as nossas 

necessidades. Então a oração será respondida: “Santificado seja o teu nome”. Que 

oportunidades você tem para transmitir a alegria do culto à próxima geração? 

 

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

dia: Ore por cada um dos pedidos compartilhados pelos irmãos no grupo da IBS, no 

whatsapp]. 

 

7. Conclusão: Deus único, tu revelaste teu amor a todo o mundo através de Jesus 

Cristo, teu Filho. Reúne dentre todos os povos os teus eleitos para ti mesmo, para que 

no grande dia possamos elevar um poderoso hino à glória do teu santo nome. Por Jesus, 

amém!  
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PENSE MISSÃO 

           DESAFIOS DO PASTORADO            24º DIA 

O pastor Oleg participou de um treinamento oferecido 

pela Portas Abertas fora de seu país, onde se sentiu 

renovado para seguir adiante em meio à perseguição 

 

 

Mais de 95% da população uzbeque é muçulmana, os cristãos são vistos como 

seguidores de uma seita alienígena que tem como objetivo destruir o atual sistema político. 

Nenhuma atividade religiosa, além das instituições estatais e controladas pelo Estado, é 

permitida no país e igrejas não registradas enfrentam incursões policiais, prisões e multas.  

No Uzbequistão, os cristãos ex-muçulmanos são vistos como traidores. A maioria dos 

membros da igreja dirigida pelo pastor Oleg* são ex-muçulmanos. Ele compartilhou sobre os 

desafios que enfrenta, sobretudo a burocracia e empecilhos para registrar uma igreja.  

“Às vezes, me sinto cansado de toda essa pressão. Como pastor cristão em um país 

muçulmano, sinto ainda mais pressão do que os outros. Isso por causa de minha 

responsabilidade, por minha família (esposa e três filhos) e também pelos membros da minha 

igreja. Muitas vezes esse fardo parece pesado demais. Nesses momentos, sinto que preciso 

de mais oxigênio”, contou o pastor, abrindo o coração. 

ORE 

Para que os líderes cristãos do Uzbequistão tenham fé, sabedoria e visão para saber lidar 

com as restrições do governo. Clame para que a igreja possa cultuar em liberdade e que 

mais muçulmanos venham a Jesus. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/sobre-nos/nosso-trabalho 

https://www.portasabertas.org.br/sobre-nos/nosso-trabalho

