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1. Leitura: Apocalipse 5.9-13 

2. Cântico: “Muitos virão te louvar” (Cântico congregacional) 

IBSPLAY https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

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 133] Este é mais um salmo de romagem atribuído a Davi, 

que destaca a virtude e benção de que os filhos de Deus vivam em união. 

Este salmo atribuído ao momento em que Davi recuperou o trono, depois da rebelião 

de Absalão (II Samuel 15-19). 

O início do salmo mostra a excelência que Davi vê na comunhão entre os irmãos. 

A palavra irmãos aqui é abrangente e ampla, fazendo referência não apenas a pessoas 

filhas dos mesmos pais, mas podendo se referir a parentes próximos e àqueles que 

tem antepassados em comum (por exemplo, o próprio povo de Israel), ou mesmo a 

amigos íntimos. 

É possível que Davi também esteja fazendo uma comparação negativa com sua própria 

família, uma vez que entre seus filhos houve briga, disputa e morte, ou seja, estaria 

mostrando como é ruim e desagradável a desunião entre os irmãos. 

A benção destacada neste cântico seria sobre o povo de Deus em união e reunido em 

adoração no monte Sião. 

O que quer dizer o óleo sobre a barba e o orvalho do Hermom? 

A primeira comparação que Davi faz é com o óleo sagrado que Deus estabeleceu para 

a consagração dos itens do tabernáculo e de Arão e seus descendentes (conforme 

Êxodo 30.22-33). Este óleo deveria ser feito com as mais finas especiarias e seria 

exclusivo para os sacerdotes e para a santificação daquilo que seria usado nos atos 

sacerdotais, gerando um perfume único e agradável diante de Deus. 

Davi diz que a união dos filhos de Deus gera algo tão agradável e bom como aquele 

perfume exclusivo saído do óleo usado por Arão e seus descendentes. 

https://youtu.be/4KaJdlmjYKE
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A segunda comparação usada é a do orvalho do Monte Hermom, que era conhecido 

pelo forte orvalho que gerava, molhando a terra e produzindo refrescância. 

As duas imagens utilizadas falam de algo que desce de cima para baixo, revelando que 

essa benção vem de Deus e se espalha em meio ao seu povo. 

Para o povo da Nova Aliança, a benção e a virtude estariam sobre a igreja, vivendo em 

união e harmonia, assim como reunida em adoração, que recebe bençãos espirituais 

advindas da comunhão dos santos. Na vida em igreja, recebemos as bençãos 

ministradas por Deus a seu povo. 

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

a) A unidade baseada na verdade é muito desejável. Ela é para glória de Deus e 

o bem de seu povo, portanto, nunca devemos fazer algo que produza discórdia 

ou divisão. Como o Espírito Santo é a fonte de amor e paz, devemos orar 

constantemente para sermos cheios do Espírito, e toda a igreja precisa orar por 

mais derramamento do Espírito. Essa é uma petição em suas orações? Essa é 

uma petição ouvida regularmente nossas reuniões de oração? 

b) Cristo é o nosso grande Sumo Sacerdote, e nossa adoração gira em torno da 

aproximação a Deus por intermédio dele e da confissão de nossa esperança 

nele. De que modo fazer de Cristo centro de nossa adoração promove a unidade 

da igreja? 

6. Intercessão: Ore pelo abundante derramamento do Espírito e a consequente 

promoção da união e paz dentro de corpo de Cristo.  

7. Conclusão: A união do povo de Deus traz bênçãos sobre o povo e agrada ao Senhor. 

Oremos para que a comunhão que procede da nossa fé seja eficaz no pleno 

conhecimento de todo o bem que temos em Cristo” (Filemom 1.6). 
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PENSE MISSÃO 

                   UMA NOVA FAMÍLIA                 12º DIA 

Halima e Aziz viram no casamento uma forma de viver 

a fé cristã, que não foi aceita pela família. Hoje, são 

líderes de uma igreja doméstica, apesar de toda 

pressão. 

 

Halima*, 36, era uma muçulmana praticante, como quase todos os jovens no Norte da 

África. Foi Aziz*, na época um amigo, quem primeiro “sacudiu” a fé islâmica. “Um dia ele me 

disse: ‘O Alcorão não é o livro de Deus’. Fiquei chocada. Mas por outro lado, tive problemas 

com minha fé islâmica nos dias seguintes, pois não entendia o islã. Eu acredito que a maioria 

dos muçulmanos não conhece verdadeiramente o islã”, destaca.  

Halima queria descobrir mais sobre a religião em que nasceu, mas os líderes islâmicos 

não conseguiam responder às perguntas dela. “Eles não me deram explicações para as 

coisas ruins que eu tinha visto. No islã você não pode fazer perguntas, nem criticar a religião.” 

Tudo isso, além das palavras de Aziz, fizeram com que Halima deixasse o islã e começasse 

a seguir Jesus.  

Um dia, a família da Halima descobriu a nova fé e a vida ficou muito difícil para ela. 

Foi então que ela e Aziz decidiram se casar. Até hoje a família de ambos não aceita a fé 

deles. Mesmo assim, eles lideram uma igreja em casa no Marrocos. 

 

ORE 

Para que casais cristãos no Marrocos cresçam na fé juntos e se disponham a servir e a ser 

um modelo de vida e família cristã. Clame para que tenham sabedoria para testemunhar de 

Jesus aos familiares muçulmanos.  

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/igreja-perseguida 

https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/igreja-perseguida

