
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 63 

22 de junho de 2020 
 

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

Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

1 

1. Leitura: Salmo 71.8  

 

2. Cântico: 123 Bendito o Cordeiro (Cantor Cristão) 

(IBS PLAY: 
https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=26) 

 

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

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 63] Este Salmo é um cântico de fé baseado no relacionamento 

do salmista com Deus. Interessante que o mesmo têm o desejo de participar do culto 

público, mas declara que tal desejo é suprido por Deus, através da comunhão com Ele e 

a meditação na Sua Palavra. Com isso podemos retirar algumas lições. 

 

(v1-v4). O salmista inicia adorando a Deus, reconhecendo o quanto Ele é forte. Por 

Deus ser quem Ele é o salmista têm o desejo de procurá-lo e tal desejo o faz ter “sede” e 

“fome” de Deus. Logo podemos entender que é Deus, pela sua força, que nos conduz a 

querê-lo, pois não existe homem nenhum no mundo que busque a Deus (Rm 3.11). A 

medida que ele deseja mais conhecer a Deus, mais ele pode contemplar a Sua grandeza, 

mais a Sua glória. Logo o salmista, ao contemplar a Deus, reconhece que a melhor coisa 

que há nesse mundo é somente a glória de Deus e essa verdade o faz louvá-lo. Tudo o 

que Ele contempla sobre Deus o faz adorá-lo por toda a sua vida. Assim podemos 

aprender que o quanto mais conhecemos a Deus, mais e mais esse conhecer nos faz 

adorá-lo. 

 

(v5-v8). O salmista logo afirma que à medida que ele louva a Deus, o conhece, a sua 

alma fica satisfeita. Em resumo, Deus é o nosso tudo, somente Ele nos satisfaz. Ao 

deitar-se, o salmista se lembra de Deus (v.6); até mesmo quando ele está em vigília, 

Deus é o que reina em seus pensamentos. Deus é seu tudo! Deus é quem o ajuda, n’Ele, 

somente, pode-se confiar. Deus é seu sustento. Nada melhor do que ter a certeza que 

Deus é quem nos ajuda e que essa verdade deve nos fazer louvá-lo. 

 

(v9-v11). Após afirmar quem Deus é o quanto n’Ele o salmista se alegra, ele afirma 

que todos os seus inimigos, perante esse Deus, terão o mesmo resultado de sempre: 

destruição. Eles serão levados a morte, eles receberão a justiça e a ira de Deus. Os 

únicos que se alegram no Senhor são aqueles que de Deus dependem, os que 

pronunciam Suas Palavras; mas os que fazem o contrário receberam o mesmo resultado 

anteriormente dito, além de suas mentiras serem reveladas, por isso terão suas bocas 

tapadas. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=aRRGNgS08fA&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZcDU&index=26
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a) Deus nos conduz a conhecê-lo, o conhecendo mais isso deve gerar em nós uma 

alegria sem fim. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos, quanto mais o 

amamos, mais o obedecemos, quanto mais obedecemos, mais fazemos a Sua vontade. 

Nossa maior alegria deveria ser em conhecer o Senhor. Que nós possamos nos alegrar a 

medida que estamos aprendendo mais de Deus. 

b) Precisamos ter uma vida litúrgica, ou seja, nossa vida, em sua totalidade, deve cultuar 

a Deus. “...façam tudo para a glória de Deus” (1 Co 10.31), esse é o nosso chamado, seja 

no particular, seja no público, temos uma vida só e assim ela deve adorar ao Senhor. 

Nossa maior alegria e servir a Deus em tudo que fazemos, lembrando que “todas as 

coisas me são lícitas, mas nem tudo me convêm” (1 Co 6.12). A Bíblia (Palavra de Deus) 

é que norteia a cada um de nós em fazer à vontade d’Ele de forma que Ele seja 

glorificado. 

 

6. Intercessão: Interceda por todos que estão infectados pelo COVID-19 e agradeça por 

todos aqueles que estão curados. 

 

7. Conclusão: A tua palavra, Senhor, seja farol para os nossos passos e luz para os 

nossos caminhos, para que nos ensine o que devemos compreender e nos mostre por 

onde devemos caminhar; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 


