
 

A salvação das nações 
 

Você Intercede Pelas Nações? 

 O plano de Deus para a humanidade era que todos os homens 
pudessem viver em perfeita comunhão com o Senhor e ainda cuidar de toda a 
sua criação. Quando o homem caiu em pecado, esse plano não mudou. Foi 

por essa razão que Deus enviou o Seu filho, para que pudesse nos reconciliar 
com o Pai e assim pudéssemos desfrutar da perfeita comunhão com Deus, na 

eternidade. Mas, assim como Deus não mudou o seu plano em relação a nossa 
comunhão com Ele, o plano de que todos os homens pudessem ter essa 

comunhão ainda está de pé!  
 Nos vídeos anteriores falamos sobre como devemos brilhar a face de 

Cristo em nosso rosto, e isso acontece na medida que somos enviados para a 
missão que Deus nos comissionou. Porém, como cristãos, também devemos 
interceder para que aqueles que não conhecem a Jesus Cristo possam o 

conhecer e desfrutar, na eternidade, de perfeita comunhão com o Pai. Essa 
ideia está em toda a Bíblia. A promessa que Deus fez para Abraão em Genesis 

12 é para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Assim como 
Jesus nos enviou para que pudéssemos ir a todas as nações (Mateus 28.19-

20). 
 No Salmo 67 vemos um clamor para que todas as nações louvem o nome 
do Senhor, e sobre isso, Paulo explica em Romanos 10.14-15: “mas como 

poderão invocá-lo se não crescem nele? E como crerão nele se jamais tiverem 
ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? 

E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: “como 
são belos os pés dos mensageiros que trazem boas-novas!”.  

 Que todas as nações possam adorar ao nosso Senhor! Vamos orar e 
interceder para que mais e mais pessoas recebam e reconheçam essa 
chamado! 

O Salmo 67.2 diz: “Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua 

salvação, entre as nações de toda parte.” 

Que a luz do Senhor brilhe em nossa face, para que todas as nações possam 
reconhecer que Jesus Cristo é o filho de Deus. Se você não pode ir, ore por 

aqueles que irão. Faça isso agora! 
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