
MISSÕES 

Salmo 96 

Introdução  

Muitas vezes somos levados a crer que missões é um assunto eminentemente do 
Novo Testamento, a partir de Atos 1.8. Conquanto Atos 1.8 seja um texto missionário 
por excelência, do Gênesis ao Apocalipse encontramos inúmeras razões 
missionárias na Bíblia, dentro do propósito de Deus de fazer a sua glória reconhecida 
em todo o mundo. O Salmo 96 é desses salmos messiânicos que apontavam para 
Jesus e sua obra, cerca de mil anos antes do cumprimento da profecia. 

 
Um salmo bem conhecido 
O Salmo 96 nos é conhecido, principalmente depois que o grupo Vencedores por 

Cristo gravou sua letra em forma de agradável música, cantada de Norte a Sul do 
Brasil. Trata-se de uma das mais conhecidas canções que temos. É só começar, que 
a igreja acompanha na hora: “Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor 
toda a terra...” 
 

1. Nossa responsabilidade (versos 1 a 3) 

Encontramos nos versos de 1 a 3 a nossa responsabilidade. Notemos a seguinte 
colocação (em negrito) “Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas 
as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação dia 
após dia”. 

 
a) A salvação que vem do Senhor deve ser proclamada diariamente. Estamos 

fazendo isso na escola? No trabalho? Nas diversas oportunidades diárias que o 
Senhor nos concede? 

 
b) É desejo de Deus que toda a terra cante um novo cântico. Diariamente os 

povos choram suas dores; dores de guerra, de perdas terríveis com os desastres e 
de perdição eterna. O que estamos fazendo como igreja e como povo de Deus para 
que os confins da terra saibam desse novo cântico, o cântico da alegria que vem da 
salvação de Cristo? 

 

c) Proclamar a sua salvação, é proclamar Jesus e sua obra na cruz, dia após 
dia. 

 

d) Hoje, muitos joelhos estão se dobrando diante de imagens, de animais, 
de homens, bendizendo os seus respectivos deuses. Essas línguas precisam 
confessar Jesus! (Filipenses 2.10-11). 

 

2. Nossa motivação (versos 4 a 6) 

Muitas vezes o mundo nos dá mais exemplos de motivação por uma causa do que 
damos ao mundo pela causa perfeita: o Evangelho de Cristo. Jovens ficam horas em 
filas para assistirem um show de rock; adolescentes se engajam em guerrilhas, 
matando e morrendo. Nós, muitas vezes, relaxamos para com a nobre e eterna 



causa. Temos uma motivação para cumprir nossa responsabilidade? É claro que sim! 
“Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais do que 
todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, 
porem, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no 
seu santuário”. A grandeza, a glória, a força e a majestade do Senhor não mudam. 
São sempre presentes e duradouras. Nosso Deus não é de barro e nem é um macaco 
ou uma vaca. Ele é tremendo e poderoso. Não temos uma motivação estática, de 
canto de parede, ou de altar com teias de aranha, não temos um deus irracional. 
Nosso Deus é dinâmico e perfeito. Que grande motivação esta: proclamai entre todas 
as terras a glória do nosso Deus! 

 

3. Nosso alvo (versos 7 a 9) 

Nosso alvo deve ser que todas as famílias da terra tributem ao Senhor a glória 
devida ao seu nome, adorando-o na beleza da sua santidade. Tributar, adorar e 
também investir no Reino de Deus. Estamos trazendo oferendas para que o Senhor 
as multiplique, no alcance das famílias da terra? 

 

4. Nossa mensagem (versos 10 a 13). 

Dizer entre as nações: Reina o Senhor! Nossa mensagem é a exaltação do nosso 
Deus que é grande; é o Rei de toda a terra. Temos um Rei bondoso, atencioso e 
amoroso, que nos amou com amor eterno. Pregamos a Cristo! Devemos pregar 
também a justiça de Deus. Nossa mensagem também deve conter a precisa 
informação de que virá o Dia em que o Senhor julgará toda a terra e os povos. Ele é 
fiel e fará isso. Temos então uma mensagem: 

 
a) A mensagem de que os pecados são perdoados, em Cristo (Jo 1.29; Rm 

10.9,10; 1 Jo 1.9; At 3.19, etc).  
 
b) A mensagem de que o Dia do Senhor se aproxima (Mt 25.31-33; 1 Ts 5.4-

11; 2 Pe 3.9-13, etc). 
 

Conclusão  

Que salmo rico, não? Contém missões do começo ao fim. Proclamemos, então, 
a glória do nosso Deus e que todos os povos da terra venham a glorificá-lo, amém.  
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