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 Eu não sei se o mesmo acontece com você, mas há certos textos bíblicos que por mais 

que já os saiba de cor, toda a vez que leio volto a ficar emocionada. O texto de Apocalipse 

5.9,10 é um desses:  

Eles cantavam esta nova canção: “Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os se-

los. Pois foste morto na cruz e, por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas 

de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem 

um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus; e elas governarão o mundo in-

teiro.” 

 A profundidade dessa cena etérea não está somente na beleza plástica ou 

musical que a circunda, mas principalmente em sua realidade espiritual. Se pararmos 

para pensar, Jesus sofreu e morreu por amor a um povo que não era seu. A promessa 

feita aos judeus foi estendida a nós, e por causa de seu grande sacrifício ele nos deu o 

direito de nos tornarmos Filhos de Deus (João 1.12). É por isso que pessoas de todas as 

tribos, línguas, nações e raças podem adorar a Deus, e não apenas os judeus. 

Se formos nos aprofundar um pouco mais veremos que o sangue de Jesus não 

nos colocou apenas na posição de salvos do inferno, mas de integrantes do reino de 

Deus, sacerdotes que governarão o mundo inteiro, referência a nosso estado espiritual 

quando passarmos a habitar a “nova terra”, a nova Jerusalém.  

 Durante esta semana, quando estivermos no Missionar, reflita sobre esse amor 

tão profundo que Deus revelou a você através de Jesus. Quando reflito, lembro que 

sou da quarta geração de crentes na minha família, e nossa salvação começou quando 

um missionário sueco-americano chamado Eurico Nelson abandonou seu conforto e 

veio evangelizar a Amazônia brasileira. Foi através dele que meu bisavô Ângelo (filho 

de índios, católico, imbuído de apedrejar o pregador protestante), ouviu e recebeu o 

Evangelho da Graça de Deus e o levou à sua esposa e filhos. Eu e minha família somos 

frutos de missões. Você também é! 

 Que nossa vida de adoração redunde em uma vida engajada em missionar, até 

que Ele venha! Para que todos o adorem! 


