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Salmo 19
Ao regente do coro: Salmo de Davi.

1 Os céus proclamam a glória de Deus, e o 

firmamento anuncia as obras das suas mãos.

2 Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela 

conhecimento a outra noite.

3 Sem discurso, nem palavras; não se ouve a sua 

voz.

4 Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas 

palavras, até os confins do mundo. 



1. Deus se revela à humanidade por 

meio da criação 

2. A revelação geral de Deus mostra a 

sua glória

3. Deus fala o tempo todo

4. Adorar é responder à revelação 

natural!
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4b Ali pôs uma tenda para o sol, 

5 que como um noivo sai do seu aposento, e como 

herói se alegra, a percorrer o seu caminho.

6 Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a 

outra extremidade; nada se esconde do seu calor.



5. A revelação da glória divina focaliza-

se numa obra da criação gloriosa: o sol.

6. A adoração que resulta da glória 

produz teologia!

7. Essa teologia é sensível à realidade 

das pessoas! É contextualizada.





Amenófis IV 

(Akhenaton) adora o 

Deus sol

museu do Cairo,

Egito
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7 A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o 

testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos 

simples.

8 Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o 

coração; o mandamento do SENHOR é puro e ilumina 

os olhos.

9 O temor do SENHOR é limpo e permanece para 

sempre; os juízos do SENHOR são verdadeiros e 

inteiramente justos.



8. A outra revelação do Deus da glória é a 

da Palavra escrita.

9. Adorar a Deus é responder à revelação 

da Palavra.

10. Quem adora torna-se poeta e artista. 

O fascínio da glória produz palavras 

gloriosas.



Ruínas de Cunrã, Mar Morto



Calvino e a Bíblia



Filho pródigo,

Rembrandt



Verdade, Amor, Razão, Merecimento 

Qualquer alma farão segura e forte, 

Porém Fortuna, Caso, Tempo e Sorte 

Têm do confuso mundo o regimento. 

Efeitos mil revolve o pensamento, 

E não sabe a que causa se reporte, 

Mas sabe que o que é mais que vida e morte, 

Que não o alcança o humano entendimento. 

Doutos varões darão razões subidas, 

Mas são experiências mais provadas 

E por isso é melhor ter muito visto. 

Cousas há que passam sem ser cridas 

E cousas cridas há, sem ser passadas; 

Mas o melhor de tudo é crer em Cristo.  

Luís de Camões
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10 São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito 

ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos 

favos.

11 Também o teu servo é advertido por meio deles, e 

há grande recompensa em segui-los.



Pastéis de Belém

“mais doces do 

que o mel”



11. Quem recebe a revelação de Deus 

no coração tem prazer e felicidade.

12. É maior que ouro e o mel.

13. Adorar a Deus produz prazer maior 

do que tudo, sentimento decorrente da 

experiência de glória.

14. Adoração verdadeira traz desejo de 

obediência e submissão.
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12 Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-

me dos que me são ocultos.

13 Guarda também o teu servo da arrogância, para 

que não me domine; então, serei íntegro e ficarei 

limpo de grande transgressão.



15. Quem é atingido pela Palavra e 

critica a si mesmo e se humilha.

16. O toque da glória produz desejo de 

viver santidade.



David Brainerd
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14 As palavras da minha boca e a meditação do meu 

coração sejam agradáveis na tua presença, SENHOR, 

minha rocha e meu redentor!



17. Adoração produz consagração total 

da vida a Deus.

18. Adorar é desejar devolver ao Deus 

a alegria que ele deu a mim!




