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ROTEIRO



[Salmo 97.1]
Maravilhe-se
Tempo de compartilhar 

O versículo 1 é uma espécie de tema para todo o salmo.
O “reinado” de Deus neste salmo significa sua soberania.
Deus exerce autoridade e governo absoluto sobre sua
criação. De fato, a soberania de Deus é um atributo (ou
qualidade) da divindade sem o qual Deus não poderia
ser Deus de verdade. A soberania envolve outros
atributos também. Por exemplo:

Para ser soberano, Deus também deve ser onisciente,
onipotente e absolutamente livre. Se Deus fosse
limitado em qualquer uma dessas áreas – se Deus fosse
limitado em seu conhecimento de todas as coisas em
todas as épocas, limitado em poder e limitado em ação
para fazer o que desejasse – esse deus não seria Deus.
Para ser Deus, ele precisa ser absolutamente soberano.
Ora, se Deus não soubesse o que está acontecendo, ele
seria constantemente pego de surpresa. Se ele não fosse
todo-poderoso, ele não seria capaz de controlar ou dosar
os eventos. E se ele não fosse absolutamente livre para
fazer o que deseja, suas ações seriam predeterminadas
por alguma outra vontade ou por circunstâncias
inevitáveis. No entanto, a soberania de Deus é maior do
que quaisquer dos atributos que ela contém:
onipotência, onisciência, liberdade e amor, por exemplo.

Neste mundo vemos muita injustiça e aguardamos com
esperança o retorno pessoal de nosso Soberano. Mas,
enquanto isso, o fato de Deus ser soberano é uma
imensa fonte de conforto para o povo de Deus: “O
SENHOR reina [ele é o “Senhor de toda a terra”, v. 5]!
Alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes.”
Quando a soberania de Deus se destaca e se despeja
sobre a terra, o povo é abençoado. Para o nômade no
deserto, a chuva era uma fonte de bênçãos. Pois bem, o
autor das tempestades é Deus. Ele é a fonte de bênçãos.
E está acima das tempestades da vida. É bom nos
lembrarmos disto, e nos maravilharmos: Deus é
soberano!

[Salmo 97.1]
1. O SENHOR reina! Alegre-se a terra, exultem os litorais mais
distantes.



[Salmo 97.2-6] 
2.Nuvens escuras o cercam; justiça e retidão são a base de
seu trono. 
3.Fogo se espalha adiante dele, queimando todos os seus
inimigos. 
4.Seus relâmpagos iluminam o mundo; a terra os vê e
estremece. 
5.Os montes se derretem como cera diante do SENHOR,
diante do Senhor de toda a terra.
6.Os céus proclamam sua justiça; todos os povos veem sua
glória.

PERGUNTA:
Como a soberania de Deus te ajuda a enfrentar suas
lutas? E como você tem ajudado seus amigos a
enfrentar as próprias lutas?

Essa estrofe é singular. Você percebeu que ela é composta
de vários relatos de diferentes teofanias  – ou manifestações
da glória de Deus – na história judaica passada? Somos
lembrados, primeiro, da aparição de Deus ao povo de Israel
no Monte Sinai. Foi aterrorizante para eles. O mesmo
fenômeno ocorreu quando Deus apareceu a Moisés algum
tempo depois (Ex 34.5) e ainda mais tarde a Isaías (Is 6.1-4).

O ponto dessas passagens é que uma manifestação do
verdadeiro Deus é tão inspiradora quanto intimidadora, a
ponto de fazer o adorador temer e tremer. Quando Deus
apareceu no Sinai, todo o povo tremeu (Êx 19.16). Jamais
devemos tomar Deus levianamente, como se ele não fosse
nada mais do que um grande amigo, uma energia
impessoal ou mero ser celestial. De fato, a leveza tão
comum com a qual muitos se aproximam de Deus não é
um sinal de intimidade com ele, como essas pessoas
provavelmente supõem, mas um atestado de que mal
conhecem a Deus. Com efeito, aqueles que conhecem a
Deus de verdade se aproximam dele com alegria e
maravilhamento sem, contudo, perderem a reverência e o
santo temor. Maravilhe-se com isto: Deus é temível!

PERGUNTA:
Deus se relaciona com você de forma pessoal? Isso
te desafia a levar seus amigos a terem intimidade
com Deus?



O ponto desse versículo é que se o SENHOR realmente é
como a estrofe anterior o descreveu: justo, foto consumidor,
temível, todo-poderoso e glorioso, então ele é único nessas
qualidades e é de fato o único Deus verdadeiro. 

Os ímpios insistem em continuar passando vergonha face
aos seus ídolos – mesmo sabendo que qualquer “ídolo nada
vale neste mundo, e que há somente um Deus” (1Co 8.4).
Quais são os ídolos mais comuns? “Eu” (autoimagem,
autoestima), poder, fama, sexo, dinheiro, lazer, diversão. As
pessoas do mundo vendem a alma a esses ídolos
constantemente – e vão se tornando à imagem deles: Se
você adorar o dinheiro, você se tornará ganancioso e
mesquinho; Se você adora sexo, você se tornará cada vez
mais obcecado e narcisista; Se você adora o poder, você se
tornará competitivo e sem coração; Se você adora lazer e
diversão, você se tornará superficial, leviano,
descomprometido com as coisas que realmente importam
na vida: amar a Deus e ao próximo; e poderíamos continuar
com essa lista de ídolos. O fato é que o que você deseja
determina o que você se tornará. E se você colocar seus
desejos em outra coisa que não seja o único e verdadeiro
Deus, você ficará deformado e destruirá o próximo,
começando pelo seu próximo mais próximo. O desejo e o
deleito que são colocados no objeto certo – o único Deus
verdadeiro – salva e santifica, enobrece e edifica o indivíduo.

PERGUNTA:
Como a manifestação da glória de Deus deve te
levar a se afastar de seus ídolos e servir somente ao
Senhor?

[Salmo 97.2-6] 
8. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá
exultam, por causa de tua justiça, ó SENHOR. 
9. Pois tu, SENHOR, és supremo sobre toda a terra; és
exaltado muito acima de todos os deuses. 
10. Vocês que amam o SENHOR, odeiem o mal! Ele protege a
vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos
11. A luz brilha sobre os justos, e a alegria, sobre os que têm
coração íntegro.
12. Alegrem-se no SENHOR todos os justos e louvem seu
santo nome! 



Como esse salmo pode te motivar a se afastarem do seu
pecado com ódio sincero e a amar o Senhor com todo
seu coração?

Faça de Jesus Cristo o seu Rei exaltado – submeta-se a
Cristo com Salvador e Senhor de sua vida. Faça de Jesus
seu Deus soberano e temível. Faça de Jesus seu único e
suficiente Deus, Senhor e Salvador. Tome Jesus Cristo pela
fé como sua justiça (seu substituto diante de Deus).

PERGUNTA:

[Conclusão] 

Aqui vemos o retorno ao tema introduzido no final do Salmo
96: o justo julgamento de Deus. Sião e as aldeias vizinhas
estão se regozijando porque Deus interveio na história para
estabelecer seu governo justo e real sobre a terra. Isso faz
referência a algum ato especial de Deus para a salvação de
seu povo, embora não nos seja dito o suficiente no salmo
para descobrir o que poderia ser.

O amor de Deus deve ser temperado com autoexame e ódio
do mal. Estar sob o cuidado e a proteção de um Deus santo
e justo exige um estilo de vida semelhante. O próprio Deus
nos capacita a perseverar em santidade.

O amor de Deus deve ser temperado com autoexame e ódio
do mal. Estar sob o cuidado e a proteção de um Deus santo
e justo exige um estilo de vida semelhante. O próprio Deus
nos capacita a perseverar em santidade.

O amor de Deus deve ser temperado com autoexame e ódio
do mal. Estar sob o cuidado e a proteção de um Deus santo
e justo exige um estilo de vida semelhante. O próprio Deus
nos capacita a perseverar em santidade. Deus é santo – e
alegre. Assim deve ser seus filhos: santos e alegres, em Deus!



Sermão: 
Maravilhe-se 
https://www.youtube.com/watch?v=WU-2VhKzj34
 Pr. Leandro Peixoto

PGM Setor Santos Doumont
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas
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62 98158-7076 | Arthur Guilarde
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62 99131-4232 | Hiltemar Júnior
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