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1. Leitura: Isaías 25.1 

2. Cântico: Oração Sacerdotal – Banda Dort  

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE 

 

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 149] Enquanto nos aproximamos do fim do livro de Salmos, 

observamos uma transição no tom dos hinos. O Salmo 148, considerado no artigo 

anterior, pode ser o mais universal dos cânticos nessa coletânea, mas o 149 fala de uma 

perspectiva nacional, em defesa daqueles que pertencem ao Reino do Senhor. É um 

Salmo de julgamento, buscando a segurança do povo de Israel e o castigo dos outros 

povos. Com isso podemos aprender algumas coisas com este salmo: 

 

Louvor pelo triunfo divino 

O salmista convoca os santos a cantarem o louvor que pertence a Deus: um cântico 

novo. O louvor estabelecido na congregação dos santos, denomina-se ‘cântico novo’. 

Através do paralelismo sinônimo fica estabelecido que ‘tributar’ ao Senhor o ‘cântico 

novo’ é o mesmo que ‘Seu louvor’. O cântico novo é o louvor que pertence a Deus e só 

é possível ouvi-lo no ajuntamento dos santos. O verso 2 demonstra que Israel ou, os 

filhos de Sião, devem se alegrar n’Aquele que os criou, ou seja, no seu Rei.  

Mas, quem é o Rei de Sião? Em primeiro lugar, vale destacar que Jerusalém é a cidade 

do grande Rei (Sl 48.2; Mt 5.35), em segundo lugar, o Filho de Davi – o Senhor Jesus 

Cristo – é o grande Rei, pois foi ungido por Deus (Sl 2.6; At.4-24-28). Portanto, o salmo 

ordena aos filhos de Sião que se regozijem em Cristo, o grande Rei, aquele que é ungido 

de Deus.  

É requisito imprescindível aos santos que os altos louvores de Deus estejam na sua 

garganta. O que isso significa? Comentaristas oferecem duas principais possibilidades 

na interpretação dos altos louvores (verso 6), sugerindo que a expressão pode se referir 

à qualidade do louvor em si, ou à altura do objeto da adoração, o próprio Senhor. Com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMnEwA8M3kE
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isso podemos perceber que os ‘altos louvores’ referem-se ao ‘fruto dos lábios’ que 

professam a Cristo (Hb 13:15). Só é possível os altos louvores estarem na garganta, se 

formos transformados pelo Senhor (Sl 51:10 e 14-15; Is 57:15 e 19). É Deus quem cria 

o louvor nos lábios dos eleitos. Aqueles que engrandecem o nome de Deus em sincero 

serviço e adoração são, por sua vez, honrados pelo Senhor. Sempre devemos lembrar, 

porém, que ele só exalta aqueles que vivem em humildade (Tiago 4:10). 

No verso 6, a assembleia de adoração se torna violenta! A exaltação de Deus e a 

salvação dos fiéis exige a separação entre eles e os rebeldes e o castigo daqueles que 

não adoram ao Senhor. No Novo Testamento, a palavra de Deus é comparada à espada 

de dois gumes, capaz de penetrar até as profundezas do coração (Hb 4.12-13). Nesse 

Salmo a espada se encontra nas mãos dos servos do Senhor, um instrumento de 

julgamento para castigar as pessoas que se opõem e desrespeitam seu Criador. 

Essas obras de julgamento não são executadas como vingança própria, mas conforme 

as Escrituras. A espada de dois gumes já nos leva a pensar na palavra de Deus, como 

observamos na citação de Hebreus 4. O salmista reforça esse pensamento com a 

referência à sentença escrita que traz castigo para os rebeldes e, ao mesmo tempo, 

honra para os santos. O julgamento de Deus não é por capricho, e sim conforme sua 

palavra revelada. Nós, também, não temos direito de fazer distinções espirituais 

baseadas em preferências humanas. A palavra de Deus sempre deve ser a única base 

para distinguir entre certo e errado, e entre os praticantes do bem e do mal. Jesus mesmo 

disse: “Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue; a própria 

palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia” (João 12:48). 

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

a) Tudo em nossa vida deve começar com “aleluia” ou “louvado seja Deus”, assim como 

terminar com isso também. Mesmo que ao longo do dia tenhamos dificuldades ou coisas 

que nos desagradam, mas não podemos esquecer que o Senhor é louvado sempre. Que 

possamos aprender, com esse salmo, louvando ao Senhor e, terminar nosso dia, 

louvando ao Senhor. 
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b) Devemos nos regozijar no Senhor, pois somos um em Sua presença. Ele é o nosso 

Criador, nosso Rei, nosso Pai. Não existe uma divisão na vida onde em um momento eu 

sou devoto ao Senhor, mas quando estou no trabalho, na escola, em qualquer outro 

lugar, pensamos que ali não devemos nos regozijar no Senhor. Ele nos conhece no mais 

íntimo do nosso ser, por isso devemos cantar ao Senhor, cantar altos louvores, em todas 

as áreas de nossa vida, em todo o lugar que estivermos, devemos louvar ao Senhor. 

c) O Senhor nos tornou um instrumento em suas mãos, por isso, devemos nos sentir 

honrados, pois somos pecadores, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos 

justificou, nos têm santificado e nos usado para o cumprimento de Sua perfeita vontade. 

Glória a Deus por isso. 

6. Intercessão: Interceda pela igreja e as congregações, por todos os pastores e 

dirigentes de cada congregação, que Deus conduza todas as atividades delas. 

 

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! 
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PENSE MISSÃO 

       PRESERVANDO O TESTEMUNHO             28º DIA 

Naomi na porta da casa alugada com a ajuda da Portas 

Abertas. É um complexo de maioria muçulmana, onde vive 

com os filhos e irmãs muçulmanas 

 

Naomi* tinha 8 anos de idade quando o pai morreu e ela foi adotada por um tio, que a 

matriculou em uma escola cristã internacional. “Eu odiava tudo o que era cristão, então 

ninguém ficou preocupado com o fato de eu poder ser influenciada”, relembra Naomi, hoje 

com 53 anos.  

No entanto, quanto mais ela interagia com cristãos, mais era atraída a Cristo. Aos 12 

anos, professou Jesus como Senhor e a família dela ficou furiosa, deixando claro que ela 

não era mais aceita em casa.  

Aos 16, Naomi conheceu um cristão da Bélgica, com quem se casou. Mesmo casada, 

ela continuou sendo hostilizada pela família, que a chamava de kafir (infiel, em árabe) e toda 

vez que a via cuspia na direção dela, mostrando nojo. “A coisa mais difícil de lidar era a 

rejeição da minha família”, recorda.  

O marido dela foi baleado durante uma viagem de negócios. Ele foi morto por causa 

da fé e por ter se casado com uma ex-muçulmana. Naomi conseguiu cuidar dos dois filhos e 

foi ajudada pela Portas Abertas, mas ainda enfrenta pressão dos vizinhos. 

 

ORE 

Para que o Senhor fortaleça Naomi com o Espírito Santo e por meio da palavra a cada dia e 

para que guarde os filhos dela firmes na fé. Interceda por sabedoria e graça no relaciona-

mento com as irmãs muçulmanas que moram com ela. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/doe 

 

https://www.portasabertas.org.br/doe

