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1. Leitura: Apocalipse 5.13 

 

2. Cântico: Te agradeço Oh Pai – Cânticos Congregacionais 
(Link:https://www.youtube.com/watch?v=d8y2UYHOXns&list=PLfOxrEnF4mAPmBQL311rlo3tV2

H_UpO4h) 

 

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 48] Atribuído aos filhos de Corá, este salmo conclama 

as pessoas a louvar reverentemente ao Senhor. No Salmos 48, o Salmista exalta ao 

Senhor Deus por causa dos seus grandes feitos. Deus age e isso está claro no nosso dia-

a-dia. Muitos inimigos tentaram destruir Jerusalém com o objetivo de extinguir a figura 

de superioridade do Senhor, mas eles falharam. 

 

 

(v1-v3). A ênfase inicial deste salmo não é sobre Sião, mas sobre o Deus de Sião 

(v.1).  

Esta parte inicial do salmo, a qual denominamos invocação, determina o tema de 

todo o escrito quando dirige a atenção para a grandeza de Deus – ‘grande’ é usado 

frequentemente nos Salmos para descrever a pessoa de Deus (SI 21.5; 77.13; 95.3; 96.4; 

145.3; 147.5). Em seguida, vemos o Deus grande que governa sobre Sião (vs. 2,3). 

Podemos compreender Sião como um modelo da Nova Jerusalém e/ou até mesmo 

como uma imagem para a igreja. A presença da arca da aliança em Sião representavam 

a presença de Deus e, com a construção do templo, Deus assume sua morada e se 

mostra como um defensor da cidade (v.3).  

 

(v4-v8). Deus se mostra como defensor da cidade, isto é, um Rei grandioso perante 

outros reis.  

O Salmo 48, descreve um ajuntamento de outros reis, uma abordagem na tentativa 

de desestruturar o domínio de Sião\ e logo, a rápida retirada dos reis errantes. O verso 5 

evidencia que diante da grandeza de Deus os demais reis “ficaram assombrados e se 

apressaram em fugir”. Isto é, se espantaram. Congelaram de medo, ficaram sem fala 

diante do terror. Tomaram-se de assombro. Ficaram horrorizados e perderam os 

sentidos. Fugiram apressados. Correram alarmados. Os reis tremiam como que com 

muitas dores diante da grandeza de Deus (v.6). Nos versos 7 e 8, fica claro a soberania 

de Deus na defesa da cidade e o estabelecimento da Sua grandeza.  

 

(v9-v11). Depois de seu livramento, o povo fala diretamente com Deus (vs. 9,10).  

Quando os adoradores se congregam no santuário, reconhecem que o fato de serem 

salvos se deve ao amor pactual de Deus. “Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, 

no meio do teu templo (v.9).” No verso 11, há uma descrição de uma alegria provinda da 

dependência de Deus, da confiança no Senhor e na sua proteção. Sobre o Monte Sião e 

por todas as vilas de Judá há alegria por conta da recente vitória (v. 11). Essa vitória, no 
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versículo anterior, foi chamada a mão de Deus cheia de justiça, e agora é chamada seus 

“juízos”. 

 

(v12-v14). Depois de seu livramento, o povo fala diretamente com Deus (vs. 9,10).    

O povo faz confissão do fato de que este Deus que os salvou é de fato o seu Deus (v. 

14). Tomaram posse dele como seu libertador pessoal, e sabem que ele os apascentará 

até o fim. Esta última frase continua a imagem de Deus como Pastor de seu povo, a qual 

é frequente no Antigo Testamento (cf. Sl 23.1; 77.20; 80.1; Is 40.11; 49.9,10; Ez 

34.11,12). 

 

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

a)  A igreja tem seus inimigos; ela frequentemente sofre opressão e perseguição e, às 

vezes, com violência física (como ocorre em muitas nações hoje), às vezes com 

insultos e ataques verbais (como os lançados pelas falsas religiões e pelo ateísmo). 

Podemos temer pela igreja, mas devemos nos lembrar de que Deus a estabeleceu, 

então devemos ter coragem. Devemos nos preocupar em anunciar às gerações 

futuras que Deus sempre foi fiel ao seu povo e que, se a esperança do seu povo 

estiver nele, ela nunca será abalada. A chave para descansar no Senhor é pensar 

profundamente sobre seu fiel amor pactual (v. 9,14). Como Deus se mostrou fiel e 

amoroso por meio de Jesus Cristo? Como isso nos leva a confiar nele e louvá-lo 

quando somos ameaçados? 

b)  Como nos sentimos seguros ao percebermos que Deus é nosso refúgio e fortaleza? 

Isto é, assim como ele cuidou de Sião ele cuidará daqueles que pertencem a Cristo. 

Ele é um sublime defensor e nos guarda com fidelidade.  

 

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

 

7. Conclusão: Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, temos um protetor fiel! Devemos 

permanecer seguros em Deus certos de que Ele será nosso guia. Ele nos pastoreará. 

 

8. EXTRA:(LINK:https://www.youtube.com/watch?v=I1Bsp7qVpwk&list=OLAK5uy_nCod

EiVSu5ILEWj8op_UO-f3AsqOB2F2I) 
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