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1. Leitura: Apocalipse 7.9-10 

2. Cântico: Rei das Nações – IBS PLAY 

(https://www.youtube.com/watch?v=S1xihinmikM&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=20&t=0s 

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 67] Salmo feito para ser cantado. As estrofes deste coro 

anunciam a glória de Deus sobre toda a terra e como Deus, por sua misericórdia, 

alcançaria salvificamente pessoas de todos os povos. 

 

(v. 1) Uma bênção.  

O salmo começa com uma benção sobre o povo. As palavras dessa benção cantada 

remetem à benção proferida em Nm 6.25. Trata-se de um pedido a Deus de que se 

lembre do seu povo com misericórdia. É tolice alguém achar que merece alguma coisa 

da parte de Deus. O pedido de misericórdia diante de Deus é uma sábia e bela 

lembrança de que não merecemos as bençãos do Senhor, mas que Ele é generoso em 

misericórdia por dá-las ao seu povo. 

Vemos que para nós as maiores bênçãos que podemos receber está no próprio Deus: 

sua misericórdia e seu resplandecer. Que bênção você tem buscado e espera de Deus, 

materiais ou o desfrutar do próprio Deus? 

 

(v. 2 - 6) Deus de todas as nações.  

O desenrolar do Salmo é como uma consequência do atendimento da benção rogada no 

primeiro versículo. Sendo Deus misericordioso e fazendo seu rosto resplandecer, 

mostrando sua glória e beleza, Ele será conhecido em todas as nações por meio de seu 

povo. Uma vez sendo conhecido, os corações alcançados pelas misericórdias de Deus 

transbordarão de alegria e louvor. 

Este louvor manifestado por todos os povos encontra cumprimento na nova aliança, 

quando o evangelho de Jesus Cristo passa a ser anunciado e crido por pessoas de todas 

as nações (Mt 28.19 e At 1.8). 

 

(v. 7) A benção sobre o povo Dele.  

A benção de Deus sobre seu povo resulta em temor em todas as nações. Deus escolheu 

como método para expansão de seu reino o testemunho de seu povo das bençãos 

recebidas de suas mãos, cuja principal é a salvação em Cristo. Nós ouvimos, cremos e 
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anunciamos. E assim, gradativamente o evangelho tem alcançado e se espalhado por 

todos os povos. 

 

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

a) Que bênção você tem buscado e espera de Deus, bençãos materiais ou o 

desfrutar do próprio Deus? Alegre-se em Deus e em sua misericórdia. 

b) Deus está fazendo seu reino crescer através de seus filhos anunciando o 

evangelho. Você tem sido testemunha fiel de Deus? 

c) Seu coração tem transbordado de alegria e louvor por ser alvo da misericórdia e 

salvação de Deus? 

6. Intercessão: Ore pela expansão do evangelho, pelo anúncio fiel e corajoso de cada 

filho de Deus.  

7. Conclusão: Deus, por sua misericórdia, está salvando pessoas de todas as nações e 

será louvado por pessoas de todas as tribos, povos e raças. 

 


