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Lição 9 |   
Uma Vida de Louvor 

Verso Áureo 

“Regozijai-vos sempre 
no Senhor, outra vez 

vos digo, regozijai-
vos”  

(Filipenses 4:4) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

O louvor está no coração da adoração a Deus, o Criador. Quais são os motivos pelos 

quais você canta os louvores a Deus? 
 

APROXIMAR: 
 

David tinha uma grande intimidade com Deus. Na sua experiência de vida e na sua 

caminhada com Deus, ele encontrou numerosas razões para louvar e adorar o 

Criador. No Salmo 145, David exalta a Deus por ser a grande autoridade na sua vida, 

e pela sua grandeza (vs.1-2).  

Ele afirma que as gerações futuras falarão sempre dos grandiosos atos de Deus no 

passado (vs.4-7). Ele também exalta a bondade e a misericórdia de Deus para com o 

seu povo (vs.8-13).  

Enfim, David fala da forma como Deus sustém e ajuda aqueles que O procuram. Mas 

os injustos receberão a sua condenação. 

     OBSERVAR:  

Neste salmo, David escreveu um cântico de louvor a Deus, e exalta-o por tudo aquilo 
que ele é, e fez. David louva e adora a Deus Todo-poderoso, e afastado deste louvor, 
ele apresenta as razões pelas quais se deve adorar a Deus. As caraterísticas do 
caráter divino são apresentadas uma após outra, fornecendo a justificação pela qual 
Deus deve ser honrado e exaltado. 
 

A. Deus é exaltado. 
David exalta a Deus como o seu Rei. Ele pretende adorar a Deus para sempre, cada 
dia da sua vida. Ele fala da grandeza de Deus e diz que este é digno de louvor. 
 

B. Deus lembrou-se. 
Ele afirma igualmente que as gerações futuras irão falar sempre da grandeza de 
Deus e que estas contarão as histórias dos atos de Deus. 
 

C. Deus é apresentado. 
Durante a maior parte do salmo, David apresenta a Deus e as suas caraterísticas. As 
razões pelas quais Ele deve ser adorado e louvado; os seus atos de bondade, de 
amor e de misericórdia. 
 
 

ADERIR:  
 

• Nos versos 1 a 3, David afirma que Deus é grande e digno de louvor. Na sua 
vida, já reconheceu que Ele é também digno de ser exaltado e adorado? 
Reconhece que Ele é grande e poderoso, o Rei da sua vida, tal como o era 
para com David?  

• O que sente em relação ao facto de Deus ter impedido Moisés de entrar na 
terra prometida depois de 40 anos de leal serviço, apenas devido a uma 
falha? Acha que Deus foi injusto com Moisés?  

2 Crón.20:17 -  “Nesta 
batalha não tereis que 

pelejar; postai-vos, ficai 
parados e vede o 
livramento que o 

Senhor vos concederá, ó 
Judá e Jerusalém. Não 

temais, nem vos 
assusteis” 
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• David afirma que as gerações futuras contariam ás gerações seguintes sobre 
as ações de Deus e O louvariam para celebrar as suas ações passadas? Tem 
motivos pelos quais celebrar aquilo que Deus fez na sua vida? Se sim, já 
conto aos outros aquilo que Ele fez por si? 

 
ORAR:   

Senhor, tal como David, reconheço que Deus é grande e que merece ser exaltado 
por todo o sempre na minha vida. Os seus atos de amor, de gentileza e de 
misericórdia podem ser vistos na minha vida diária. Ajuda-me a ser sempre 
reconhecido por esses atos e que eu possa sempre partilhar com os outros aquilo 
que o Senhor fez por mim.  Amém.  
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