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1. Leitura: Salmo 71.8 

 

2. Cântico: Todo Joelho – Filipenses 2  

IBSPLAY https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0 

 

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 150] Este hino final de louvor tem o gabarito de ocupar 

posição de honra como a doxologia de todo o Saltério. Cada frase do salmo parece 

basear-se no pensamento anterior em preparação para o clímax, o qual vem subitamente 

como uma explosão de louvor grandioso vindo das hostes dos céus e da terra. Esse hino 

indica a quem adorar, o espaço primordial do louvor e a motivação desse louvor. O Salmo 

é o último dos salmos de aleluia. É a grande aleluia de encerramento ou doxologia do 

saltério. Desta forma o livro de Salmos termina com um convite para que todo o ser que 

respira se junte ao grande hino de louvor. Com isso podemos aprender algumas coisas 

com este salmo: 

 

O louvor em seu clímax universal 

Em seu último capítulo, a Doxologia final (glória + palavra final), o salmista faz uma 

retomada a esse tema central do livro, concluindo que TODOS devem louvar ao Senhor. 

Davi nos exorta no 1º versículo que devemos louvar, elogiar, jubilar, em qualquer esfera 

física, seja na terra, no santuário ou até mesmo no firmamento, obra do Seu poder, 

devemos louvá-lo em todo e qualquer lugar. Louvá-lo pelo quê? O verso 2 nos dá a dica: 

“… pelos seus poderosos feitos…”. 

Como podemos louvá-lo? Verso 2 a parte b: “…louvai-o consoante a sua muita 

grandeza.” Nosso louvor a Deus deve ser conforme, de acordo com a sua grandeza. Na 

antiguidade, existia um “setor” no palácio que era responsável pelas homenagens aos 

Reis. Não era qualquer encarregado, era alguém que conhecia o histórico, as obras, o 

reinado daquele Rei e muitas vezes pagavam poetas para escreverem composições 

para essas célebres homenagens aos reis e governantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5q3gt2i00_0
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Tudo isso para que aquele momento de louvor não deixasse a desejar, não fosse 

insuficiente. O nosso louvor a Deus deve ser tão intenso, sincero, poderoso, assim como 

Ele O é. Deve ser conforme a sua grandeza, pelos seus poderosos feitos. Isso deixa 

claro que o nosso louvor a Deus está limitado ao quanto conhecemos d’Ele, da Sua 

grandeza, das Suas realizações. Deus merece um louvor ilimitado. E para isso podemos 

também usar a música. O salmista, nos versículos seguintes, sugere a retomada dos 

instrumentos (v 3, 4 e 5). 

E, por fim, TODO ser que respira deve louvar ao Senhor. TODO ser que respira significa 

tudo aquilo que tem vida. Se há vida, logo, deve louvar ao Senhor, pois isso vemos em 

muitos salmos os seus autores convocando toda a criação, além da humanidade, a 

louvar o Senhor (Sl 19.1-2; 148.1-13). 

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

a) O caráter universal do chamado é bastante claro. Contudo, deve-se notar também o 

fato de ele ser atemporal, ou seja, válido a todas as épocas, o que nos inclui. Que este 

salmo nos leve a adorar nosso Deus e proclamar sua glória e grandeza com todos os 

nosso recursos, habilidades e oportunidades, fazendo-nos exultar de todo coração diante 

daquele que nos criou, amou, salvou e há de nos receber na sua glória, onde 

salmodiaremos para todo sempre ao lado de todos os santos! 

b) Em cada respiração da vida, deverá haver um louvor, um elogio, uma exaltação a 

Deus. Isso nos diz que devemos ser incansáveis nesta prática, afinal, fomos criados para 

isso. Em cada respiração nossa, Deus é exaltado, porque estamos vivos. Todos os dias, 

ao acordar e ao levantar, louve a Deus. 

c) Convoque toda a sua família para louvar o Senhor. Ensine os seus filhos sobre a 

importância de louvor na caminhada com Cristo, pratique em sua vida o louvor a Deus. 

Escolha louvores teocêntricos, louvores cujo a centralidade de sua letra aponta para 

Deus, exalta o seu nome. Precisamos entender que o louvor é teoreferente, ou seja, o 

próprio Deus nos comunicou como deseja ser adorado. A referência de como adorá-lo 

encontra-se n’Ele mesmo. Uma boa dica: ouça o IBSPlay, no YouTube, ali temos 

muitos louvores cujo Deus é o centro deles. Para as crianças, você pode clicar nesse 
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link e ouvir as músicas tocadas na Escola Bíblica Kids. 

(https://www.youtube.com/channel/UCCEK3q-LhVa4gM1JPZgFycw). 

6. Intercessão: Ore pedindo que Deus nos ensine a louvá-Lo conforme Sua vontade, 

Seu querer, como Ele quer ser adorado. Que todo o ministério Shekinah (Igreja e suas 

congregações) busquem louvar a Deus de forma teocêntrica. 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCEK3q-LhVa4gM1JPZgFycw
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PENSE MISSÃO 

                                             FORJADO POR DEUS                                      29º DIA 

Desde agosto de 2019, o Sudão tem um novo primeiro-ministro, Abdallah Hamdok. 

Ele está fazendo o possível para estabelecer um governo democrático integrado à 

comunidade internacional.  

Aman* é um sudanês que conheceu Jesus aos 23 anos. A vida dele estava em perigo 

à medida em que a família tentava fazê-lo voltar ao islã, por isso, Aman teve que fugir. Ele 

foi abrigado por cristãos que eram apoiados pela Portas Abertas. Assim, com o apoio 

recebido em seu novo lar, o cristão pôde estudar a Bíblia, passar tempo em oração, ter 

comunhão com outros irmãos e ser encorajado. A Portas Abertas também ajudou o cristão 

ex-muçulmano a abrir um pequeno negócio. 

Mas a polícia descobriu sobre o ministério que a igreja local desenvolvia, invadiu a 

casa e prendeu Aman e outros cristãos ex-muçulmanos. Ele diz: “Fiquei na prisão por 17 

dias por ter me tornado cristão. Foi difícil, mas quando estava lá aprendi a ser paciente”, 

relembra. 

Quando foi libertado, Aman ficou sabendo que tinha perdido tudo novamente. Mas a 

Portas Abertas continua o apoiando com um teto para morar e discipulado. Graças ao apoio 

da família da fé, Aman permanece inabalável na caminhada cristã e continua a compartilhar 

a esperança que encontrou em Cristo com outros. 

ORE 

Pelo Sudão, que recentemente passou por uma mudança no governo, o novo 

primeiro-ministro está tentando implementar a democracia. Clame para que Deus abençoe 

Aman e os cristãos sudaneses para serem luz nas trevas. 

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

 

 

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

