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Salmos 150 (ARA)

1 Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
2 Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o consoante a sua muita grandeza.
3 Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa.
4 Louvai-o com adufes e danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas.
5 Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes.
6 Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!
INTRODUÇÃO
Seguimos a série O DISCÍPULO! Vimos, no 1º domingo, que discípulo é aquele que entende o
EVANGELHO DO REINO, que define Jesus como meu Senhor. No 2º domingo, vimos que o discípulo
vive a VIDA NO REINO, se submetendo ao Senhor toda sua vida. Semana passada vimos que o
discípulo passa a moldar sua vida a partir do princípio da CONVIVÊNCIA NO REINO, que é o amor.
Caminhar por essa estrada muda toda nossa vida. Ao ponto de ficarmos MARAVILHADOS COM O
REI. Você já ficou encantado com algo ou alguém ao ponto de isso te impactar? E mudar seu humor
e seus valores a respeito de tudo? Vamos pensar sobre essas coisas?! Vem com a gente!
ENTENDENDO COMO UM DISCÍPULO VIVE
DISCÍPULO é um aprendiz que segue seu mestre! Ser discípulo de Jesus se resume a segui-lo, se
submeter a Ele. Desde que o pecado entrou no mundo, corrompeu nosso coração e capacidade de
julgar o bem e o mal. Seguir Jesus garante que farei o que Deus diz que é bom. E moldará minha
vida pra que eu viva meus relacionamentos a partir do mandamento do amor. E quando todas essas
coisas começam a acontecer(e acontecem quando seguimos Jesus), eu fico MARAVILHADO COM O
REI. O seu plano é o melhor, e é real, não só uma teoria impossível. Então passo a perceber os
poderosos feitos de Deus acontecendo ao meu redor. Então, minha boca se enche de louvor e
gratidão!
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE LOUVOR
O que é louvar? É reconhecer as virtudes de alguém, elogiar. Não é só repetir a palavra louvor, mas
elogiar Deus ou alguém por algo que ele fez (não precisa ser cantado). Por isso muitas vezes nossas
palavras são como caixas vazias. Não significam nada! Apenas repetimos a palavra louvor: Eu te
louvo. Vim para louvar-te. Te louvarei! Davi nos ensina a louvar ao Senhor por seus poderosos
feitos!(Sl 150.2). Cada palavra do louvor dever ter um motivo. Devemos saber porque louvamos a
Deus. Ter em mente algo que Deus fez!
No Salmos 150 Davi nos chama ao louvar ao Senhor. E isso não pode ser uma tarefa mecânica.
Precisamos entender a causa do louvor: Exaltar a Deus pelos seus feitos poderosos e por sua imensa
grandeza! O modo do louvor. A lista de muitos instrumentos e práticas musicais mostram que no
louvor a Deus há lugar pra todas as pessoas, habilidades e talentos. Até mesmo as expressões
corporais fazem parte!

Quem deve oferecer louvor. O salmo encerra chamando os adoradores, todos os seres vivos que têm
fôlego. Um modo poético de convocar todos os homens à adoração, mesmo sabendo que somente os
filhos de Deus podem atender ao chamado. Mas o chamado é feito não pensando no conjunto dos
adoradores, mas na dignidade do ser adorado.
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
Maravilhado com o Rei: O louvor é a linguagem do Reino. Ele mostra o quanto o nosso coração tem
se deixado encantar pelo Senhor ou não. O Salmo 34.1 diz: “Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o
seu louvor estará sempre nos meus lábios”. Para Deus há dois tipos de linguagem. A linguagem do
Reino das trevas, da queixa e do amargor, onde nada nunca é bom o suficiente! E a linguagem do
Reino de Deus, que é marcada pelo louvor e gratidão. Todos nós temos uma dessas duas linguagens
predominantes. As pessoas reconhecem a qual reino você pertence pelo seu sotaque. Já parou pra
pensar nisso?! Será que você tem falado o idioma errado no seu dia a dia?
I Timóteo 4.4 diz: “tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável”.
Se possuímos um coração agradecido, tudo é bom. Se não, tudo será ruim. A vida quase nunca
acontece da maneira que desejamos ou planejamos, mas podemos fazer o melhor com o que temos,
se lembrarmos que Deus mantém seu controle amoroso sobre nossa vida e o mundo. Mas nos
acostumamos a reclamar de tudo, tempo, políticos, trabalho, chefes, etc. I Timóteo 2.1 diz: “Antes de
tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor
de todos os homens”. É assim que devemos reagir ao mundo, com orações e ações de graça. O
mundo de Paulo é tão ruim e corrompido quanto o nosso. Ainda assim a orientação é a mesma pra
Timóteo e pra todos nós. Em resumo, não há motivos pra não louvar a Deus todos os dias!
Efésios 5.18-10 diz: “18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do
Espírito, 19 falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e
cânticos espirituais, 20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo”
As pessoas cheias do Espírito Santo falam entre si com Salmos. Tome aquilo que está em seu
coração e expresse ao Senhor em oração e louvor. As vezes precisamos parar de repetir as palavras
de outros e criar nossos próprios salmos, que nasçam de situações do nosso dia a dia, dos poderosos
feitos que Deus está operando em nossas vidas hoje!
CONCLUSÃO
Os poderosos feitos de Deus estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor. O problema é que nos
acostumamos demais a ver o outro lado da história. Vemos o que buscamos Ilustração: A mãe dirigia
e levava seus 3 filhos pra escola. Os gêmeos, de 8 anos, competiam quem via mais fuscas pelo
caminho. E a todo momento um deles apontava um Fusca que tinha visto. E a irmã mais velha, de 12
anos, duvidou que houvesse tantos fuscas pelo caminho e acusou os irmãos de estarem inventando.
Ao que o menor respondeu. Você só encontra aquilo que está procurando. Verdade verdadeira. O
que você tem procurado em seus dias? Queixas ou motivos de louvor a Deus?
Mantenha seus olhos abertos para o que Deus está fazendo ao seu redor. Afinal, se estamos
seguindo ao nosso Senhor, não podemos tirar os olhos Dele. E veremos todos os dias seus poderosos
feitos! Vamos começar!?
DESAFIO
Sempre que falar com alguém compartilhe um motivo de gratidão. Faça o mesmo sempre que for

orar. Louve o tempo todo!

