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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGMs

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID

ORE para que o Espírito Santo 
conceda a você coragem e oportu-
nidade de compartilhar o Evange-
lho

ORE para que Deus levante anfitri-
ões para os novos PGMs

Tempo de cantar
 “Digno de adoração”

314HCC - “Preciosa a graça de Jesus”

“Nada sou sem ti”

“Deus é Deus”

“Tu somente és Deus”

https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZU9_RemXwA4WNrMow?e=bUO8Vo
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgdNwvhCenVdk_JaaGg?e=XQ0lsF
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgdN0D0hBKcQxnNWihg?e=m0Jw2F
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgdNzCoTdtjdr9aYUsg?e=mNHm3G
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZVA4NE_DUr8e2TN-g?e=e3bdXI


A BONDADE DE DEUS
[Salmos 92.1-5] 1É bom dar graças ao 
Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. 2É 
bom proclamar de manhã o teu amor e, de 
noite, a tua fidelidade, 3ao som de um 
instrumento de dez cordas, da harpa e da 
melodia da lira. 4Tu me alegras, Senhor, 
com tudo que tens feito; 5Quão grandes, 
Senhor, são os teus feitos e profundos os 
teus pensamentos!

O salmista destaca o que há de melhor na 
vida para o povo de Deus: dar graças ao 
Senhor (v. 1) e proclamar a sua vontade (v.2). 
Logo depois o salmista descreve com qual 
frequência e como se deve dar graças: 
manhã e noite (v. 2), com cânticos de louvo-
res (v. 1) e ao som de instrumentos (v. 3).

Por fim, o salmista demonstra a razão para 
o culto cristão: alegria em Deus, as obras de 
Deus e os planos de Deus (vs. 4-5).

Essa é a razão para o domingo: é que a 
disciplina dominical, manhã e noite, reorde-
na nossas afeições, reorientando-as para 
Deus no culto cristão, refresca a alma em 
Cristo. A nossa alegria (em Deus) e a glória 
de Deus (no culto) é o que deve nortear a 
nossa vida em cada segundo de vida, de 
segunda a segunda. E é no domingo, dia do 
Senhor, que nós recalibramos tudo isso – 
paramos tudo na vida, na medida do possí-
vel, e dedicamos o dia inteiro para Deus, em 
cultos e cuidados pelo próximo para a glória 
de Deus

 .
Pergunta:
Qual a importância do culto para o cris-
tão? É possível ser cristão sem participar 
dos cultos da igreja? Como o culto te 
encoraja?

[Salmos 92.4-9] 4Tu me alegras, Senhor, 
com tudo que tens feito; 5Quão grandes, 
Senhor, são os teus feitos e profundos os 
teus pensamentos! 6Só o ignorante não 
sabe, só o tolo não entende: 7embora os 
perversos brotem como a grama e flores-
çam os que praticam o mal, eles serão 
destruídos para sempre. 8Mas tu, Senhor, 
serás eternamente exaltado! 9Teus inimi-
gos, Senhor, perecerão; todos que prati-
cam o mal será dispersados.
 

Tendo falado muito sobre o valor, as 
razões e os métodos de adorar a Deus, o 
salmo prossegue e apresenta um contras-
te, o caso daqueles que, ao contrário do 
salmista (e do povo de Deus), não conhe-
cem ou louvam a Deus. De fato, o que nós 
lemos nos versículos 4-9 é que a bondade 
de Deus é indiferente para o povo sem 
Deus.

O povo sem Deus é como o animal irra-
cional – um ser bruto (v. 4-6). Por ser um 
animal tão irracional, tão sem noção de 
nada, tão ignorante, é que a bondade de 
Deus é indiferente para o povo sem Deus.

O povo sem Deus age como besta ou 
fera do campo: segue seu instinto natural 
ou primitivo; na verdade, o instinto do 
pecado; eles se distinguem pela ferocida-
de, selvageria; são desumanos, sanguino-
lentos, cruéis; vegetam na maldade; mas 
eles sof rerão as consequências de seus 
atos perversos (vs 6-9).

O f racasso do “ignorante” em adorar a 
Deus não é meramente um caso de ele 
estar cego para as realidades espirituais, 
embora esteja. Dele é uma cegueira 
voluntária; ele é cego porque optou por 
não ver (e não quer ver ou enxergar). A 

razão pela qual ele não conhece a bonda-
de de Deus e não o louva por tal é que o 
“tolo” ou “ignorante” escolheu ser inimigo 
de Deus e, portanto, não quer conhecê-lo 
ou louvá-lo. O “ignorante” realmente 
odeia Deus porque Deus é Deus, e ele não 
é; ele é “tolo”. E por isso será condenado; e 
Deus será exaltado nessa aplicação do 
juízo.

A bondade de Deus é a alegria do povo 
de Deus, do mesmo modo que a bondade 
de Deus é indiferente para o povo sem 
Deus.

Pergunta:
De que forma o povo sem Deus deixa 
de ser espiritualmente cego? Qual 
nosso papel como cristão para que o 
povo sem Deus passe a enxergar e 
assim se alegrar na bondade de Deus?

[Salmos 92.9-15] 9Teus inimigos, Senhor, 
perecerão; todos que praticam o mal 
serão dispersados. 10Tu porém, me tornas-
te forte como o boi selvagem e me ungis-
te com óleo da melhor qualidade. 11Meus 
olhos viram a queda de meus inimigos, 
meus ouvidos ouviram a derrota de meus 
perversos adversários. 12Os justos, porém, 
florescerão como palmeiras e crescerão 
como os cedros do Líbano. 13Pois estão 
plantados na casa de Senhor; florescerão 
nos pátios de nosso Deus. 14Mesmo na 
velhice produzirão f rutos; continuarão 
verdejantes e cheios de vida. 15Anuncia-
rão: “O Senhor é justo! Ele é minha rocha; 
nele não há injustiça”. 

Tendo feito um contraste entre o povo 
de Deus (vs. 1-5) e o povo sem Deus, que 
não conhece e não adora a Deus por 
opção, e tendo revelado o destino do igno-
rante e tolo (vs. 6-9), o salmista agora reve-
lará que aquilo que os “tolos” e os “igno-
rantes” desprezam e descartam é precisa-
mente o segredo da vida do justo: a bon-
dade de Deus.             .

Os inimigos de Deus (que também se 
fazem inimigos do povo de Deus) perece-
rão (v. 9), mas o fiel é como o “boi selva-
gem” (v. 10). Seu vigor nunca acaba. É 
ungido com “óleo da melhor qualidade 
[óleo f resco ou novo]”(v. 10). Uma boa 
tradução é “espalhas em mim óleo f resco” 
ou “me molhas com óleo novo”. Não é 
unção religiosa. Não se ungia boi. Passa-
va-se óleo no animal para que ele não res-
secasse ao sol forte do clima seco da 
Palestina. Deus aniquila o infiel, mas 
cuida do fiel, ref resca-o. E o fiel vê a derro-
ta dos adversários (v. 11). Escuta sua fuga. 
Deus cuida de tudo. Aprenda a confiar, 
crente.    . 

Deus é bom com os seus, pois eles 
florescerão (v. 12-13). Deus é bom com os 
seus, pois eles f rutificarão (v. 14). Deus é 
bom com os seus, pois eles firmarão (v.15).

.
Pergunta:
Como a bondade de Deus tem sido 
revelada em sua vida?

[Conclusão] Todo mundo quer viver e 
envelhecer bem. Gastamos fortunas com 
este fim: saúde, beleza e bem-estar. O que 
quase ninguém sabe é que o segredo de 
viver bem, envelhecer bem e prosseguir 
de força em força é a bondade de Deus 
celebrada neste salmo que acabamos de 
estudar  .

Tempo da palavra

Salmos 92



Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B Sermão: Salmos 92 - A bondade de 
Deus
Leandro Peixoto

https://www.youtube.com/PrLeandro-
BPeixoto

Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM dos Casais
Todo sexta às 20h

62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

Participe

u PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos
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