


INTRODUÇÃO 



O SENHOR é o Rei 



Pois o Senhor 
Altíssimo é temível, 

é o grande Rei 
sobre toda a terra!   

Sl 47.2 



Deus reina sobre 
as nações; Deus 

está assentado em 
seu santo trono.    

Sl 47.8 



Temível 



Reina sobre as nações  



Eis que as nações são 
consideradas por ele como 

um pingo que cai de um 
balde e como um grão de pó 

na balança; as ilhas são 
como pó fino que se levanta. 

Is 40.15 



Assim diz o Senhor ao seu ungido: 
a Ciro, cuja mão direita seguro 
com firmeza para subjugar as 

nações diante dele e arrancar a 
armadura de seus reis, para abrir 
portas diante dele, de modo que 
as portas não estejam trancadas: 

Sl 45.1 



Eu irei adiante de você e 
aplainarei montes; 

derrubarei portas de 
bronze e romperei 
trancas de ferro. 

Sl 45.2 



Quando a sua vida chegar ao 
fim e você descansar com os 

seus antepassados, escolherei 
um dos seus filhos para sucedê-

lo, um fruto do seu próprio 
corpo, e eu estabelecerei o 

reino dele.  
2Sm 7.12 



Será ele quem 
construirá um templo 

em honra do meu 
nome, e eu firmarei o 

trono dele para sempre. 
2Sm 7.13 



O que faz este Rei? 



Subjugou as nações  



Ele subjugou as 
nações ao nosso 
poder, os povos 

colocou debaixo de 
nossos pés,   

Sl 47.3 



Escolheu a nossa herança  



e escolheu para nós 
a nossa herança, o 
orgulho de Jacó, a 

quem amou. 
Sl 47.4 



Nos amou  



O Senhor não se afeiçoou a 
vocês nem os escolheu por 
serem mais numerosos do 
que os outros povos, pois 
vocês eram o menor de 

todos os povos. 

Dt 7.7 



Fui crucificado com Cristo. 
Assim, já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim. 
A vida que agora vivo no 

corpo, vivo-a pela fé no filho 
de Deus, que me amou e se 

entregou por mim. 
Gl 2.20 



Líderes das nações com o povo de Deus   



Os soberanos das nações 
se juntam ao povo do 

Deus de Abraão, pois os 
governantes da terra 

pertencem a Deus; ele é 
soberanamente exaltado. 

Sl 47.9 



Abençoarei os que o 
abençoarem, e amaldiçoarei 

os que o amaldiçoarem; e 
por meio de você todos os 

povos da terra serão 
abençoados. 

Gn 12.3 



Estejam certos, 
portanto, de que os 

que são da fé, estes é 
que são filhos de 

Abraão. 
Gl 3.7 



Prevendo a Escritura que 
Deus justificaria pela fé os 
gentios, anunciou primeiro 
as boas novas a Abraão: Por 

meio de você todas as 
nações serão abençoadas.  

Gl 3.8 



Assim, os que são da 
fé são abençoados 
juntamente com 

Abraão, homem de 
fé.   

Gl 3.9 



Como vamos tratar esse Rei? 



Aclamar 



Batam palmas, vocês, 
todos os povos; 

aclamem a Deus com 
cantos de alegria.  

Sl 47.1 



Deus subiu em meio 
a gritos de alegria; o 
Senhor, em meio ao 
som de trombetas.   

Sl 47.5 



Ofereçam música a 
Deus, cantem 

louvores! Ofereçam 
música ao nosso Rei, 

cantem louvores!   
Sl 47.6 



Pois Deus é o rei de 
toda a terra; cantem 

louvores com 
harmonia e arte.    

Sl 47.7 



e escolheu para nós 
a nossa herança, o 
orgulho de Jacó, a 

quem amou. Pausa     

Sl 47.4 



O que vamos praticar? 



CONCLUSÃO 


