
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 128 

21 de setembro 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 95.6 

2. Cântico: Santo, Santo, Santo – Lucas Souza Branda  

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=e9H0bXZPVtI) 

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 128] Como o salmo precedente, este é didático no caráter, e 

assim vitalmente ligado com a literatura da Sabedoria. A doutrina básica da Sabedoria, 

"o temor do Senhor é o começo da sabedoria", é o ponto de partida para o salmista. 

Depois ele aplica esta verdade a uma situação ideal dentro do lar. Embora não seja 

destinado a ser hino de peregrinos, o salmo provavelmente foi introduzido na coleção 

como canção popular, vindo ao encontro das necessidades de todos os peregrinos. 

Com isso podemos aprender algumas coisas com este salmo: 

 
O temor ao Senhor no lar 

O salmista inicia o mesmo com “bem-aventurado”, aqui podemos ver que o mesmo está 

tratando da doutrina básica da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Feliz é o lar que 

vive os preceitos de Deus, que ouve seus mandamentos, que é obediente ao Senhor, 

que toda a sua vida é para a glória de Deus (1 Co 10.31). O lar que teme a Deus é um 

lar abençoado. Temer ao Senhor é a essência da verdadeira religião, conhecê-lo com 

reverência, de modo a desejar honrá-lo e agradá-lo com obediência e com medo de 

ofendê-lo pelo pecado, é o que os eleitos por Deus desejam, todos os dias (v. 4; Jó 1.1; 

28.28; Pv 2.5; 9.10; Jr 32.40; 2Co 7.1). Aquele que teme ao Senhor têm a certeza que 

todo o esforço será recompensado, que nem o pão de cada dia lhe faltará, ser feliz 

(mesmo significado de “bem-aventurado”) e próspero só é possível se vivermos 

conforme os mandamentos de nosso Senhor, não existe outro meio de sermos bem-

aventurados. No verso 3 o salmista traz duas imagens, uma da “videira frutífera”, e a 

outra da “brotos de oliveira”, na primeira o salmista traz o entendimento uma imagem 

de beleza, refrigério, prazer, ou seja, sua mulher será frutífera, ao ponto de que ter 

muitos filhos lhe traria todo esse sentimento, no segundo o salmista traz o entendimento 

uma imagem de preciosidade, prosperidade sob influências graciosas e grande 

potencial, ter muitos filhos e vê-los crescerem e desenvolvendo, para o salmista, é uma 

https://www.youtube.com/watch?v=e9H0bXZPVtI
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grande alegria, mas tudo isso só será possível se a família teme ao Senhor, se tanto o 

patriarca, quanto a matriarca, vivem para Deus. Assim é a família que teme ao Senhor, 

ela é abençoada por Deus (v 4), logo a visão de bênção do salmo cresce da família 

para todo o povo de Deus (v 5) e que todos os que temem ao Senhor tenham uma vida 

completa e honrada, além de um rico legado (Pv 17.6). 

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

a) Por mais que pareça estranho a este mundo incrédulo, aqueles que temem a Deus são 

o povo genuinamente feliz. Esse temor a Deus nos conduz no reto e melhor caminho e 

trará sobre nós o favor e as grandes bondades de Deus. De muitas maneiras, o lar é 

onde a sinceridade e a realidade da verdadeira religião deve ser mais evidentes. Aliás, 

o lar se torna um indicador do quanto o nosso temor a Deus é verdadeiro. No entanto, 

esse salmo não é limitado a famílias. Cristo nunca se casou nem teve filhos físicos, mas 

sempre desfrutou das bênçãos de Deus do modo mais profundo. Em união com Cristo, 

pessoas solteiras, sem filhos e todos os tipos de pessoas podem desfrutar de profunda 

felicidade e fecundidade na família de Deus. Por que o temor a Deus traz bênção e nos 

leva a abençoar outras pessoas? 

 

6. Intercessão: Interceda por todos os irmãos que estão enfermos, que estão se 

recuperando do COVID-19 ou que estão com o mesmo, mas agora lutam para se curar 

dele. Orem pedindo de Deus que continue a proteger nossa saúde e de nossa família. 

 

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! 
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PENSE MISSÃO 

                                        NORTE DA ÁFRICA                                       7º DIA 

Quase todos os cristãos no Norte da África são convertidos do islamismo e 

enfrentam severa perseguição, começando pela família. Eles podem ser expulsos de casa 

e ter seus direitos negados, como a guarda dos filhos, por exemplo. Em alguns países, 

eles podem até mesmo ser mortos por causa da nova fé em Cristo.  

Nos últimos anos, a igreja de cristãos ex-muçulmanos tem crescido e se tornado 

mais bem estruturada em alguns países da região. Um cristão local diz: “Desde 1998, a 

igreja, principalmente na Argélia e Tunísia, tem crescido. Em poucos anos, a igreja na 

Tunísia foi de 80 para 600 membros. Até 2015, o número subiu para 1.500 e, nos últimos 

anos, acredito que cerca de 800 novos convertidos foram acrescentados. Em 

contrapartida, o crescimento da igreja pode ser visto como uma ameaça para alguns 

governos. Nos últimos dois anos, mais de uma dúzia de igrejas foram fechadas pelo 

governo na Argélia”. 

Uma grande necessidade na região é de liderança capacitada nas igrejas. Há 

muitos líderes jovens que não têm capacitação suficiente. A Portas Abertas tem se 

esforçado para suprir essa necessidade com treinamentos de discipulado e liderança 

 

ORE 

Para que os programas de discipulado alcancem cada vez mais cristãos ex-muçulmanos 

no Norte da África e a igreja seja constituída de cristãos maduros e prontos a servir nas 

diversas áreas de ministério. 

 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/lista-mundial/tendencias-da-perseguicao 
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