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1. Leitura: 1 Cr 16:8-10 

 

2. Cântico: Tu és Soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/dhp9v8Vc9Ec 

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 o Salmo 134] Este salmo é uma doxologia que encerra de modo 

adequado a coleção de canções populares usadas pelos peregrinos. Em sua natureza 

de bênção este salmo corresponde à bênção final de cada livro do Saltério. A posição 

do hino dentro da coleção e a referência ao culto noturno sugerem que era cantado no 

final do culto vespertino. A Festa dos Tabernáculos é a ocasião mais indicada.  

 

• O chamado dos sacerdotes e levitas [v.1-2].  

 

Os dois primeiros versículos são uma benção sobre os poucos sacerdotes e auxiliares 

que permanecem no tempo durante a noite. Não eram simples guardiões e vigias, mas 

mantinham certa forma de adoração. Os ministrantes do templo são convocados a que 

levantem suas mãos em atitude de oração e bênção (Sl 28:2; Sl 141:2). Um gesto de 

oração que expressa alcançar o alto na dependência de Deus, implorando por uma 

resposta graciosa da parte dele. 

 

• A resposta dos sacerdotes [v.3] 

 

A resposta ao chamado é dada através de uma abreviação da bênção sacerdotal 

encontrada em Nm. 6:22-26. O povo recebe o lembrete de que Deus é Criador e que 

Suas bênçãos fluem de Sião. Isto poderia ter sido usado como ato final antes dos 

peregrinos retornarem aos seus lares. O Senhor de todo poder, que fez o céu e a terra 

é o que abençoa cada adorador seu. 

 

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

https://youtu.be/dhp9v8Vc9Ec
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• Atenção muito especial deve ser dada ao culto público, visto que o fim principal do 

homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Exatamente quanto 

amamos a casa de Deus e o quanto somos dedicados à adoração no dia do Senhor? 

O cansaço, às vezes, pode ser um obstáculo à nossa adoração, mas nunca deve ser 

uma desculpa para não adorarmos. Sacerdotes piedosos viam como seu dever adorar 

até mesmo durante a noite, e fazemos bem em sermos tão zelosos e determinados 

quanto eles. 

 

• Assim como os sacerdotes conduziam o louvor de Israel e declaravam a bênção de 

Deus sobre o povo (Lv 9.22; Nm 6.22-27), assim também o Senhor Jesus Cristo, 

nosso grande Sumo Sacerdote, leva o Israel espiritual a louvar a Deus e receber as 

suas bênçãos (Lc 24.50; Rm 15.8-13; Hb 2.11-13). Como o rei que reina na Sião 

celestial, Cristo aplica a bênção de Deus ao seu povo. Em termos práticos, como os 

cristãos podem bendizer a Deus por intermédio de Cristo e receber as bênçãos de 

Deus por intermédio de Cristo quando se reúnem para adorar? 

  

6. Intercessão: Interceda pelas petições compartilhadas por seus familiares. [Petição do 

dia: Ore em favor dos nossos irmãos que testaram positivo para o Covid e por todos os 

que estão apresentando os sintomas. 

 

7. Conclusão: Deus de infinito amor, tu prometeste proteger teu povo em momentos de 

perigo e nos ouvir quando oramos. Que as tuas promessas superem qualquer dúvida ou 

medo, para que possamos viver com confiança e te louvar com alegria, não importando 

o que o dia de amanhã poderá trazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém! 
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PENSE MISSÃO 

                                           SUL E SUDESTE ASIÁTICO                                           13º DIA 

O Estado Islâmico (EI) pode estar sendo derrotado no Oriente Médio, mas o 

movimento está apenas mudando de endereço: indo do Oriente Médio para o Extremo 

Oriente, onde está construindo novas fortalezas. Paquistão, Malásia, Filipinas e até mesmo 

o Noroeste da China são ameaçados pela ideologia extremista islâmica e têm os próprios 

afiliados do EI. Um dos exemplos mais chocantes foi a ocupação da cidade filipina de Marawi 

em 2017, quando muitos cristãos foram executados. 

Existe um movimento muçulmano fundamentalista que quer implementar a sharia 

(conjunto de leis islâmicas) e varrer os cristãos do continente asiático. De certa forma, a 

igreja foi condenada à morte, mas não com uma bala, uma cadeira elétrica ou uma forca. O 

método deles é bem mais cruel, pois é uma morte lenta – um ataque a uma igreja aqui, uma 

mulher sequestrada ali, uma criança abusada de cada vez, um mártir morto de cada vez. 

Em meio a tudo isso, há uma igreja de cristãos ex-muçulmanos; uma igreja 

apaixonada, mas secreta e silenciada. Há também as “igrejas abertas” – abertas, mas em 

muitos casos fechadas para aqueles que nasceram em uma família muçulmana e passaram 

a crer em Cristo em algum ponto da vida. 

 

 

ORE 

Para que o reino de Deus se estabeleça nessa região, que muitos muçulmanos vejam a 

glória de Jesus e se rendam a ele. Clame para que o Senhor fortaleça os cristãos e os livre 

de todo mal, fazendo-os crescer em graça. 

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/covid-19 

 

https://www.portasabertas.org.br/como-se-envolver/covid-19

