
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 132 

26 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 105.1-3 

2. Cântico: Teus altares 

IBSPLAY: https://youtu.be/kS5hpGYIRjM 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

 

4. Instrução: [Leia Salmo 132]  

O anseio pela presença de Deus (v.1-9) 

Apesar deste salmo não ser atribuído a Davi como seu autor, ele manifesta a 

percepção que o povo tinha do zelo de Davi por Deus e Sua presença no meio 

do povo, representada aqui pela Arca da Aliança.  

Provavelmente a passagem se refere ao momento em que a Arca estava fora 

de Jerusalém e Davi anseia fortemente o retorno da Arca para o local 

escolhido para a adoração.  A cena descrita é de uma entrega total de vontade 

e ação para que a Arca voltasse ao seu lugar. A ideia é a de poder desfrutar 

plenamente da presença de Deus entre seu povo e receber as bênçãos 

provenientes da adoração nos moldes que Deus havia determinado. 

A expressão “levanta-te, Senhor” (v. 8) aponta para Deus “em pé” como Rei 

diante de seus súditos para ser visto e exaltado. 

Promessas cumpridas (v. 10-18) 

Deus fez uma promessa a Davi que incluía descanso, a construção do templo 

pelo seu herdeiro e, principalmente, um reinado eterno (v.11, conforme 2 

Samuel 7.11-16). A obediência dos filhos de Davi garantiria a permanência 

eterna no trono (v. 12). 

Hoje sabemos que os herdeiros de Davi não cumpriram a sua parte em 

obedecer e seguir a Aliança com Deus. Mas, por amor e graça de Deus, Jesus 

Cristo, o legítimo descendente de Davi, cumpriu perfeita e totalmente a Lei e 

se fez mediador de uma aliança superior (Hebreus 8.6), a Nova e Eterna 

Aliança no seu sangue (Hebreus 9.15). 

Assim, Jesus Cristo é o verdadeiro e eterno Rei, herdeiro de Davi, que 

cumpriu obedientemente a Lei, se tornou maldição em lugar do seu povo e 

https://youtu.be/kS5hpGYIRjM
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trouxe perdão, salvação e verdadeiro descanso para todo aquele que Nele 

crer, por isso Nele temos toda sorte de bênçãos espirituais (Efésios 1.3). 

 

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

Davi estava desejoso de ver a restauração da adoração devida a Deus. Hoje 

não precisamos mais de um local físico único para adorar a Deus, adoramos 

a Deus por meio de Cristo, independentemente do local que nos reunimos 

para o culto público. Você tem se sentido feliz em se juntar a outros crentes 

para adorar a Deus em espírito e em verdade, por meio de Cristo? Tem 

aproveitado a liberdade que possui para cultuar a Deus em todas as ocasiões 

possíveis? 

Como saber que Jesus é o rei Eterno pode estimular o povo de Deus a orar 

com fervor “venha o teu reino”? 

 

6. Intercessão: Ore para que Deus anime seu povo a deseja-lo e adorá-lo, 

aproveitando bem todas as oportunidades em comunhão com outros irmãos.  

 

7. Conclusão: Louve a Deus por suas promessas cumpridas em Cristo. “Pois 

quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o "sim". 

Por isso, por meio dele, o "Amém" é pronunciado por nós para a glória de 

Deus.” 2 Coríntios 1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/1/20+
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PENSE MISSÃO 

                                           CRESCENDO JUNTOS                                      11º DIA 

Abdallah* tem quase 60 anos e se converteu em 2006 assistindo a um 

programa de TV cristão. Ele relembra como a vida era sem sentido: “Não havia 

alegria nas mesquitas onde fazíamos nossas orações. Estudei o Alcorão muitas 

vezes, mas não encontrei coisas realistas, só coisas que não entendia. Eu não 

entendia como o profeta pôde se casar com uma criança”.  

Nos primeiros meses após a conversão, ele só acompanhava os 

ensinamentos do pastor no programa de TV. Depois, conseguiu o contato de um 

pastor que vivia a 30 quilômetros de seu vilarejo e ele lhe deu uma Bíblia. Ele lia o 

Alcorão e a Bíblia para compará-los. Começou a frequentar a igreja semanalmente 

com a esposa e, além das mensagens na igreja, também estudavam a Bíblia em 

casa.  

Ele enfrentou perseguição por parte da família e da comunidade. Na escola 

dos filhos, os alunos eram alertados de que havia cristãos entre eles. Mesmo em 

meio à pressão, após 14 anos de conversão, ele expressa profunda alegria em se 

reunir com outros cristãos e valoriza o discipulado como uma oportunidade de 

entenderem melhor a Bíblia e a vida cristã. Abdallah tem sido fortalecido na fé e 

afirma: “Se o discipulado parar, tudo para. O diabo usaria essa oportunidade e nos 

encontraríamos nas trevas de novo”. 

ORE 

Para que muitos muçulmanos no Norte da África conheçam a Jesus através de 

programas de TV e da internet. Que eles sejam conectados com outros cristãos e 

cresçam juntos por meio da comunhão e do discipulado. 

Acesse: https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/perseguicao-

de-hoje 
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