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Introdução 



1 Aclamem a Deus, 
povos de toda terra!  

2 Cantem louvores ao 
seu glorioso nome; 

louvem-no 
gloriosamente! 

Sl 66 



Digam a Deus: Quão 
temíveis são os teus 

feitos! Tão grande é o 
teu poder que os teus 

inimigos rastejam diante 
de ti!  

Sl 66.3 



Bendigam o nosso 
Deus, ó povos, 
façam ressoar o 

som do seu louvor;  
Sl 66.8 



1 Aclamem a Deus, povos 
de toda terra! 

 8 Bendigam o nosso 
Deus, ó povos, façam 
ressoar o som do seu 

louvor; 
Sl 66 



Ó tu que escutas a 
oração, a ti virão 

todos os 
homens, 

Sl 65.2 



Por isso Deus o 
exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o 

nome que está acima 
de todo nome,    

Fp 2.9 



para que ao nome de 
Jesus se dobre todo 
joelho, no céu, na 
terra e debaixo da 

terra,     
Fp 2.10 



e toda língua 
confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, 
para a glória de 

Deus Pai.     
Fp 2.11 



Deus é o soberano da história  



Feitos de poder   



Digam a Deus: Quão 
temíveis são os teus 

feitos! Tão grande é o teu 
poder que os teus 

inimigos rastejam diante 
de ti!   

Sl 66.3 



Venham e vejam o que 
Deus tem feito; como 
são impressionantes 

as suas obras em 
favor dos homens!    

Sl 66.5 



 

Quais obras? 



Ele transformou o 
mar em terra seca, e 
o povo atravessou as 
águas a pé; e ali nos 

alegramos nele.   
Sl 66.6 



O que tiramos daqui?  



Ele governa para 
sempre com o seu poder, 

seus olhos vigiam as 
nações; que os rebeldes 
não se levantem contra 

ele! Pausa    
Sl 66.7 



Tu o fizeste um 
pouco menor do que 

os anjos e o 
coroaste de glória e 

de honra; 
Hb 2.7 



tudo sujeitaste debaixo dos 
seus pés. Ao lhe sujeitar 

todas as coisas, nada deixou 
que não lhe estivesse sujeito. 

Agora, porém, ainda não 
vemos que todas as coisas 

lhe estejam sujeitas. 
Hb 2.8 



Deus é o Soberano dos males  



Bendigam o nosso 
Deus, ó povos, 
façam ressoar o 

som do seu louvor;   
Sl 66.8 



foi ele quem 
preservou as nossas 
vidas impedindo que 

os nossos pés 
escorregassem. 

Sl 66.9 



Pois tu, ó Deus, nos 
submeteste à prova 
e nos refinaste como 

a prata. 

Sl 66.10 



Armadilha e fardo  



Fizeste-nos cair 
numa armadilha e 

sobre nossas costas 
puseste fardos.   

Sl 66.11 



Deixaste inimigos   



Deixaste que os inimigos 
cavalgassem sobre a 

nossa cabeça; passamos 
pelo fogo e pela água, mas 
a um lugar de fartura nos 

trouxeste. 
Sl 66.12 



Ele preservou sem que 
escorregássemos  



foi ele quem 
preservou as nossas 
vidas impedindo que 

os nossos pés 
escorregassem.  

Sl 66.9 



 

Prova e refino  



Pois tu, ó Deus, nos 
submeteste à 
prova e nos 

refinaste como a 
prata. 

Sl 66.10 



Vocês viram as coisas de cabeça 
para baixo! Como se fosse 

possível imaginar que o oleiro é 
igual ao barro! Acaso o objeto 

formado pode dizer àquele que o 
formou: Ele não me fez? E o vaso 
poderá dizer do oleiro: Ele nada 

sabe? 
Is 29.16 



 

Trouxeste à fartura  



Deixaste que os inimigos 
cavalgassem sobre a 

nossa cabeça; passamos 
pelo fogo e pela água, mas 
a um lugar de fartura nos 

trouxeste.  
Sl 66.12 



Sabemos que Deus age 
em todas as coisas para 
o bem daqueles que o 
amam, dos que foram 

chamados de acordo com o 
seu propósito. 

Rm 8.28 



Deus é o Soberano a quem 
louvo! Como ? 



 

Oferecer holocausto   



Para o teu templo 
virei com 

holocaustos e 
cumprirei os meus 
votos para contigo,   

Sl 66.13 



Oferecerei a ti animais 
gordos em holocausto; 

sacrificarei carneiros, cuja 
fumaça subirá a ti, e 
também novilhos e 

cabritos. Pausa 
Sl 66.15 



Portanto, irmãos, rogo-lhes 
pelas misericórdias de Deus 

que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês. 

Rm 12.1 



 

Cumprir votos    



Para o teu templo 
virei com 

holocaustos e 
cumprirei os meus 
votos para contigo,  

Sl 66.13 



votos que os meus 
lábios fizeram e a 
minha boca falou 

quando eu estava em 
dificuldade.  

Sl 66.14 



 

Contar    



Venham e ouçam, 
todos vocês que 

temem a Deus; vou 
contar-lhes o que ele 

fez por mim.  
Sl 66.16 



A ele clamei 
com os lábios; 
com a língua o 

exaltei.   
Sl 66.17 



Se eu acalentasse 
o pecado no 

coração, o Senhor 
não me ouviria;    

Sl 66.18 



mas Deus me 
ouviu, deu 

atenção à oração 
que lhe dirigi.     

Sl 66.19 



 

Bendizer   



Louvado seja Deus, 
que não rejeitou a 
minha oração nem 

afastou de mim o seu 
amor!     

Sl 66.20 



O que fazer com isso? 
Conclusão 


