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1. Leitura: Salmo 95.1-2 

2. Cântico: “Jesus em tua presença” (cântico congregacional) 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas 

maravilhas, confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua 

graciosa salvação. 

4. Instrução: [Leia Salmo 122] O Salmo 122 é um cântico de 

romagem (também são chamados de cânticos dos degraus ou de 

peregrinação) escrito por Davi. Trata-se de um louvor à cidade onde 

todo o povo ia regularmente para apresentar sacrifícios e adorar a 

Deus.  

Naquele tempo todo o povo precisava ir até o local de culto 

determinado por Deus, por isso o grande valor dado à cidade de 

Jerusalém. Quão valoroso é o lugar onde Deus se revela ao seu povo e 

renova sua aliança! 

A Alegria (v. 1-2) 

O primeiro versículo apresenta a alegria que deve sentir todo aquele 

que se junta ao povo de Deus para adorá-lo e servi-lo em culto. Em 

seguida Davi narra a alegria de está presente em Jerusalém na 

comunhão do povo (v. 2). 

Para refletir: quão alegre você tem se sentido em se juntar a outros 

crentes para adorar a Deus e receber da Sua Palavra? 

O valor de Jerusalém (v. 3-5) 

Por que Jerusalém era importante e merecia tanto destaque?  

Primeiro, porque era o local do povo se reunir perante Deus em 

gratidão por sua aliança e promessas (v. 3-4). Hoje nós não 

precisamos mais ir a Jerusalém, pois os cristãos podem encontrar 

Deus em qualquer lugar (João 4.21-24). Apesar de não haver um lugar 

exclusivo de culto, quando nos reunimos como igreja para a adoração 

pública aos domingos, nós recebemos bênçãos que só podem ser 

experimentadas na comunhão com os irmãos, por isso não devemos 

perder de vista o valor do culto público dominical regular. 

Também por ser o lugar onde a dinastia de Davi reinava (v. 5). A 

dinastia davídica política pode ter passado, mas deu lugar a uma maior 

e mais gloriosa! Jesus, a raiz de Davi, veio na plenitude dos tempos, 

nascido de mulher, entregou-se sacrificialmente, morreu por nossos 

pecados, ressuscitou e reina eternamente. Se o povo da antiga aliança 
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de alegrava com o reinado de Davi, quanto mais nós, povo da nova 

aliança, devemos exultar diante de nosso eterno Rei! 

Uma petição (v. 6-9) 

O salmo termina com uma petição por Jerusalém por paz e 

prosperidade, tendo como motivador desta petição o amor à “casa de 

Deus” (v. 9). O princípio que podemos extrair é o de orar pelas igrejas 

locais verdadeiras que se reúnem para adorar a Deus e se fortalecer 

em comunhão, bem como pela expansão do reino do Grande Rei, 

Jesus Cristo. 

Assim nossas orações devem ser menos egocêntricas e mais cheias de 

intercessão pelo crescimento do reino de Deus. 

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

a) Você tem se sentido feliz em se juntar a outros crentes para 

adorar a Deus e receber da Sua Palavra? Tem aproveitado a 

liberdade que possui para cultuar a Deus em todas as ocasiões 

possíveis? 

b) Você tem se alegrado diariamente em Cristo, o seu Rei?  

c) Tem intercedido pelo crescimento saudável das demais igrejas 

e expansão do reino de Deus? 

6. Intercessão: Ore por aqueles que não têm sentido alegria em 

Cristo e na adoração pública e comunitária do povo de Deus.  

7. Conclusão: Alegremo-nos a cada vez no fato de o Senhor nos ter 

concedido o privilégio de adorá-lo publicamente com nossos irmãos e 

desfrutemos mais das bênçãos advindas da comunhão dos santos. 

 

PENSE MISSÃO 

Você sabia que este domingo o ministério Portas Abertas realiza o DIP? 

Não?! Pois, DIP é a sigla para Domingo da Igreja Perseguida. O objetivo é 

informar a igreja a respeito do trabalho de campo dos missionários e a 

realidade bem como o contexto dos cristãos em situação de perseguição. 

Desta feita o ministério,  Portas Aberta, resolveu nos informar a respeito 

dos cristãos ex-muçumanos! Desafiador, não? Então! Não queríamos se 

indiferentes aos nossos irmãos perseguidos, para tanto decidimos, 

intencionalmente, engajar-nos em perseverante e constante oração. 

Assista com bastante atenção a este vídeo:  

https://youtu.be/09xNGd9YG6E 

 

https://youtu.be/09xNGd9YG6E
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Ore em favor dos cristãos ex-muçumanos! Oração para hoje: 

Ore para que o Senhor fortaleça os cristãos no Oriente Médio e, assim, a 

igreja seja relevante em seu contexto, atraindo outros a Cristo. Interceda 

para que os cristãos ex-muçumanos sejam discipulados em segurança.  


