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1. Leitura: Apocalipse 5.13 

 

2. Cântico: Deus, somente Deus – Paulo Baruk  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=PjUgDnrsfkU) 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 47] Este Salmo é conhecido como uma celebração da 

entronização de Deus - o Rei de toda a terra. O salmista nos apresenta um Rei que 

governará sobre todas as nações da Terra.  Este é um salmo profético de Corá, pois faz 

referências ao Messias governando sobre todo o Israel e os gentios de todo o mundo. 

 

 

(v1-v4). O salmista inicia convocando o povo a louvar a Deus com alegria. Em 

seguida, convoca todas as nações a reconhecerem o reinado universal do Senhor. Deus 

é Rei não somente de Israel, mas de todo o universo.  (v1). Logo, devemos entender que  

o salmista têm uma grande dedicação expressando aos seus leitores o real motivo de 

cantarmos a Deus. Isto é, cantamos a Deus com alegria não por causa do que Ele pode 

fazer, mas sim por quem Ele é (v2-v3). Veja só o que nossa confissão de fé Batista diz a 

respeito de Deus (Conf. Fé Batista 1689, cap. 02, parágrafo 1, pág. 22): 

O Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro (1 Coríntios 8:4, 6; 

Deuteronômio 6:4), cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo 

(Jeremias 10:10; Isaías 48:12); infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém 

pode ser compreendida, senão por Ele mesmo (Êxodo 3:14). Ele é um espírito puríssimo 

(João 4:24), invisível, sem corpo, membros ou paixões; o único que possui imortalidade, 

habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver (1 Timóteo 1:17; 

Deuteronômio 4:15-16); imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso 

(Malaquias 3:6; 1 Reis 8:27; Jeremias 23:23; Salmos 90:2; Gênesis 17:1); em tudo 

infinito, santíssimo, sapientíssimo (Isaías 6.3); completamente livre e absoluto, 

operando todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade imutável e justíssima 

(Salmos 115:3; Isaías 46:10), para a sua própria glória (Provérbios 16:4; Romanos 11:36). 

É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e 

verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado; o galardoador dos que 

diligentemente O buscam (Êxodo 34:6-7; Hebreus 11:6 ) e, contudo, justíssimo e terrível 

em Seus julgamentos (Neemias 9:32-33); odiando todo pecado (Salmos 5:5-6); e Quem 

de modo algum terá o culpado por inocente (Êxodo 34:7; Naum 1:2-3). 

Diante de verdades tão genuínas só temos uma única escolha: aclamar a Deus com 

cantos de alegria. 

 

(v5-v9). Após apresentar a todos os reais motivos pelos quais devemos aclamar a 

Deus com alegria – a alegria reflete o júbilo das pessoas, porque Seu reinado significa o 

fim de toda a iniquidade, guerra e aflição (Is 11.3-5).  Temos uma chamada a adoração 

ao Deus que está assentado em um alto e sublime trono (Isaías 6.1). Portanto, a grande 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUgDnrsfkU
https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-biblico-as-doze-tribos-de-israel/
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e saltante verdade deste salmo é que mediante a grandeza de Deus somos 

imediatamente levados a adorá-lo pois Ele venceu o mal. É fato que há muita maldade, 

ódio, rancor, desigualdades e injustiças assolando a humanidade, mas a mensagem do 

Salmo 47 é muito clara: Deus é um Rei Eterno e Seu domínio, em breve se estabelecerá. 

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a)  Conhecer a Deus deve nos levar a louvá-lo com alegria. Hoje vimos, um pouco mais, 

quem Deus é. Saiba que à medida que nos conformamos a revelação de Deus por 

meio da Sua Palavra, mais aprendemos a clamar com alegria. Quanto o mais 

conhecemos, mas esperança, paz, amor, alegria em Deus temos. Louve a Deus com 

sua família por saber, ainda quem Deus é. Conduza as crianças a Deus, ensine-os 

sobre quem Deus é, mostre a eles o caráter de Deus dentro da Sua Palavra e, logo 

depois, os leve a louvar ao Senhor por isso. Que o conhecer mais a Deus produza em 

nós um coração disposto a se alegrar somente n´Ele. 

b)  Dificilmente pode haver uma verdade mais prática para a vida diária que a absoluta 

soberania de Deus. Ele é o Rei supremo sobre todos, e reis meramente humanos 

estão sob seu domínio. Os ímpios tentam escapar de sua autoridade, mas, no fim, a 

enfrentarão com terror. Os piedosos encontram na soberania de Deus um alegre 

motivo para louvá-lo e confiar nele. Não deve haver espaço para pessimismo, 

apenas otimismo glorioso. Os reinos deste mundo se tornarão o reino de Deus e de 

Cristo. Como você descreveria o otimismo bíblico? Como isso afeta os crentes em 

sua vida diária? 

 

6. Intercessão: Interceda pelo conselho pastoral da IBS e suas respectivas famílias.  

 

7. Conclusão: Enquanto esse Salmo tenha sido composto durante a dinastia terrestre de 

Davi, seu pleno cumprimento se realiza em Jesus Cristo, “o Soberano dos reis da 

terra” (Apocalipse 1:5). Todos que se submetem a Jesus têm o privilégio de participar do 

reino eterno do grande Senhor dos senhores! 


