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1. Leitura: Salmo 135:1-3 

 

2. Cântico: Ele é exaltado 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem seus pecados perante Deus 

e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 23] Sem dúvida, um dos salmos mais conhecidos e declamados. 

Com simples linguagem e profundo significado, Davi expressa paz, satisfação e sublime 

confiança em Deus, apesar de iminente dor e perigo. Deus é descrito como aquele que faz, 

aquele que guia, que lidera, está presente, aquele que prepara uma mesa e unge a cabeça. 

Uma obra de arte emoldurada, cuja primeira e última palavra do poema é o nome do Senhor. 

 

• O Senhor como pastor [v.1-4].  

 

O conceito dominante é o de Deus na qualidade de guia e protetor em meio as 

adversidades da vida. A sugestiva imagem de um pastor aplicada ao Senhor remonta a 

declaração de Jacó: “...o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de 

hoje” [cf. Gn 48:15]. Davi dependia completamente do Senhor, como uma ovelha, 

instintivamente, confia no seu pastor. Sua orientação sábia conduz ao descanso e restauração, 

afastando o temor do perigo em meio as lutas. 

Deitado em pastos verdejantes e águas tranquilas reproduz a serenidade e o bem-estar 

experimentados, e, segurança, calma e tranquilidade, enquanto se é guiado, decorrem do 

poderoso e evidente cuidado do Pastor, onde toda ansiedade é eliminada [Is 40:11]. 

 

• O Senhor como anfitrião [v.5-6].  

 

Um segundo conceito é do Senhor na qualidade de anfitrião de ilimitada bondade e o 

salmista como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando de calorosa hospitalidade. Ele 

está sob a proteção de Deus, sua cabeça é ungida com azeite perfumado, cada uma de suas 

necessidades é completamente satisfeita [Sl 31:19]. Com base nesta verdade, cada momento 

de sua vida será preenchido com as mais ricas bênçãos de Deus, sendo a maior delas, a 

comunhão íntima com Deus através de contínua adoração. 

Alimento, proteção, honra, lealdade e amor pactuais são experiências e alegrias de estar na 

presença de Deus e em comunhão com Deus. O tema se inclina na direção de surpreendida 

apreciação, uma inspiração quanto ao futuro (como quem tem sido atendido), e o laço com o 

anfitrião é de lealdade sem reservas.  

 

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

 

a) O título de Pastor pertence a Cristo como Deus-homem, o Senhor e Filho de Davi [Is 40:11; 

Ez 34:12-16,23, 31; Zc 13:7; Jo 10:1-16, 27-30]. Ele cumpre esse papel com seu cuidado todo 

especial pelo seu povo [Lc 15:3-7; 1 Pe 2:25]. Não é pequeno conforto, especialmente em 



I G R E J A B A T I S T A S H E K I N A H 

ROTEIRO PARA O CULTO DOMÉSTICO –Salmo 23 

27 de abril de 2020 

 
 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa, n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – AM – Brasil – CNPJ: 

63.694.988/0001-56 

2 

tempos difíceis e tristes, perceber que o Senhor Jesus está nos buscando, como nosso líder, 

provedor e protetor sábio e gentil. Como as promessas desse salmo dão conforto e paz aos 

crentes em Cristo? 

  

b) Sem tirar a atenção da amorosa obra de Cristo como Pastor de seu povo, também é 

possível ver Jesus recebendo, em sua humanidade, as bênçãos de conhecer a Deus como seu 

pastor. Cisto seguiu a vontade de Deus humildemente, como um cordeiro, até a morte [Is 

53:7]. Ele recorreu ao Pai para protegê-lo e suprir as suas necessidades. Mesmo na presença 

de seus inimigos, o Pai lhe concedeu a satisfação de fazer a sua vontade, pela unção do 

Espírito. Agora o Senhor Jesus habita para sempre na casa de seu Pai. Como a experiência que 

Cristo adquiriu como um cordeiro o ajuda a cuidar de nós na qualidade de Pastor?  

 

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

ore para que o Senhor alimente, cuide, proteja e fortaleça a fé do seu povo, ovelhas do seu 

pastoreio]. 

 

7. Conclusão: Jesus, pastor amoroso, ouvimos a tua voz e sabemos o preço que pagaste por 

causa do teu amor por nós. Ajuda-nos a ir além de ouvirmos e conhecermos, para vivermos 

para ti e para servirmos os outros, dando a ti toda a honra, glória e louvor. Amém! 


