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ATO III - BODAS DO CORDEIRO 
 

1. Leitura: Salmo 80. 18-19 

2. Cântico: Ressurgiu 

IBSPLAY: https://youtu.be/CrGLVfwJNT0 

3. Confissão/Gratidão – Agradeço-Te que muitas das minhas orações foram 

recusadas. Eu pedi errado ou não tenho pedido, eu tenho orado a partir das 

minhas concupiscências e sido rejeitado, eu ansiava pelo Egito e me foi dado 

um deserto. Continue com Tua obra paciente, respondendo “não” às minhas 

orações erradas e me levando a aceitar isto. 

4. Leia Apocalipse 19 – No capítulo 19, podemos observar o relato de dois 

banquetes: (1) o banquete do casamento entre a noiva e o Cordeiro (vf. 1-9); (2) 

o banquete da queda da prostituta e dos agentes do Dragão (vf. 17,18). Há 

contraste presente nesse relato, pois, de um lado vemos o céu em grande e 

verdadeira alegria, participando das Bodas do Cordeiro. Em contrapartida, 

gerando esse contraste, vemos um grande terror, com as aves sendo convidadas 

a comerem a carne dos adoradores da besta, aqueles que foram seduzidos pela 

prostituta. Em resumo: enquanto a noiva é honrada, a prostituta é julgada. 

Enquanto a prostituta diz “Ai” a Igreja diz “Aleluia”. 

A Bíblia descreve o relacionamento entre Deus e Seu povo, ou entre 

Cristo e Sua Igreja, sob o aspecto do relacionamento que há entre o noivo e a 

noiva (cf. Is 50; 54; Ef 5:32; Ap 21:9). Nesse atual momento, entendemos que o 

contrato de casamento já está firmado. Cristo, o Noivo, já pagou o dote por Sua 

noiva, derramando Seu próprio sangue. Já está tudo oficializado, e isso é 

irrevogável. 

Como Cristo comprou sua noiva?  

O sacrifício de Jesus, sua própria vida entregue em favor dos eleitos, foi 

o preço pago na a fim de santificar sua noiva amada. O corpo e o sangue de 

Cristo foram dados para remissão dos pecados e em favor daqueles que são 

d´Ele.  

Em que momento da história estamos agora? 

https://youtu.be/CrGLVfwJNT0
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Agora estamos no chamado período do reino milenar, que é o tempo entre 

a primeira vinda de Cristo e Sua segunda vinda. Portanto, é nesse espaço de 

tempo que a noiva se prepara, se adorna, e se veste de linho fino, ou seja, seu 

caráter é santificado, ela está vestida de justiça, suas vestes foram lavadas no 

sangue do Cordeiro. Sua justificação é puramente pela graça soberana de Deus. 

A noiva do Cordeiro é santa, fiel, e espera pacientemente pela volta do noivo e, 

mesmo ansiosa, tem a certeza de sua vinda. Quando este período milenar 

chegar ao fim, significa que o Noivo veio para receber a Sua noiva. Neste 

momento, a festa de casamento começará: “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e 

demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se 

aprontou“. Essa festa durará para sempre, a comunhão sem igual entre o 

Redentor e Seus redimidos nunca mais terá fim.  

Em resumo: A noiva já está sendo adornada e santificada, o grande dia do 

casamento chegará, onde nosso Noivo virá e separará as ovelhas dos bodes, o 

trigo do joio, os santos dos ímpios. 

Por fim, grande bênção é saber que aguardamos um noivo amado, como 

igreja santa. Uma História que começou com a noiva sendo escolhida em Cristo 

desde a eternidade. Durante todo o tempo do Antigo Testamento essa grande 

festa foi anunciada. Então Jesus veio, inaugurando o tempo milenar, pagou o 

dote e comprou Sua noiva. Agora resta apenas esse momento tão esperado, 

quando o noivo voltar, onde haverá a completa realização de todas as 

promessas de Deus. 

 

5. Aplicação:  

a) Busque, como membro do corpo de Cristo, noiva de Cristo, a santificação, 

pois sem ela ninguém verá a Deus.  

- Como busco a santificação?  

Por meio da devoção à verdade, a santa e inerrante Palavra de Deus. 

Lendo-a, meditando em suas verdades, orando por transformação, aplicando 

em sua vida o sermões pregados na igreja local.  
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b) Prepara-se desde já para o grande banquete que está sendo preparado para 

todos aqueles por quem Cristo morreu. 

- Como me preparo para esse banquete? 

Prepara-se buscando profunda e verdadeira unidade com sua igreja local. 

A noiva de Cristo é amada por Ele; e Ele não valorizará quem a despreza.  

 

c) Louve ao Senhor por tamanha salvação que é capaz de levar alguém que 

era inimigo à mesa da comunhão.  

- Como posso louvar ao Senhor pela minha salvação? 

Mantenha uma vida constate de oração e nessas orações dê graças pela 

salvação. Além disso, testemunhe, anuncie, pregue com Palavras o Evangelho 

aos perdidos. Lembre-se que o maior problema do ser humano não é sua conta 

bancária, seu partido político ou qualquer coisa dessa natureza, mas sim e 

exclusivamente o pecado que faz do ser humano um verdadeiro inimigo de 

Deus.  

 

d) Ame a igreja local, a congregação dos Santos. Lembre-se: Cristo ama a sua 

noiva que é a igreja e voltará para buscá-la. 

- Como posso amar a igreja local?  

Ame a igreja local fazendo-se presente de corpo, mas também de 

coração – Não deixe de congregar. Estude a Palavra de Deus e faça dela sua 

regra de fé e prática. Honre seus pastores de forma intencional e deliberada. Dê 

suporte ao seu irmão na fé. Desenvolva relacionamento e acolhimento aos 

recém-chegados. Valorize os materiais ofertados aos membros (devocionais, 

boletins, cadernetas, etc.). Bom, sem dúvidas há muitas outras formas de 

demonstrar amor pela igreja. Pense nisso à luz da Bíblia. Promova esse diálogo 

em família: Como podemos demonstrar amor pela igreja? Busque colocar 

em prática. 
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6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 19: ORE POR CURA DE TRAUMAS 

Aysha é uma de nossas parceiras de linha de frente no ministério de 

refugiados afegãos na Ásia Central. Ela conta: “Há muitos refugiados chegando 

à minha área — famílias, mulheres com filhos. Os refugiados, especialmente as 

mulheres, estão emocionalmente destruídos, muito estressados e, muitas vezes, 

chorando porque perderam suas casas, pelo que vivenciaram nas últimas 

semanas e por causa da situação em seu país”. 

Ela continua: “Precisamos de orações por sabedoria, força e novas 

oportunidades para servir as mulheres, como aconselhamento pós-trauma e 

formas de ajudá-las a se adaptarem neste novo país”.  

“Ore para que possamos compartilhar o evangelho com eles e levá-los às 

igrejas locais. 


