
 

 

 

13 - NELE, ENCONTRO O MELHOR DE MIM. 

Quebra Gelo – Compartilhe com algum integrante do seu PGM e peça a ele para fazer o Quebra Gelo desta semana. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no PGM 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Salmos 23. 1 – “O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.”  

Que alegria estar juntos em mais um encontro do nosso PGM. Deus tem nos abençoado grandemente em cada 

encontro, pois crescemos na Palavra e no cuidado um com o outro. Que alegria a cada semana podermos servir a Jesus juntos 

e de casa em casa. Neste último domingo, nosso irmão seminarista Filipe Pansini, nos trouxe a Palavra de Deus para os nossos 

corações a luz de um dos textos bíblicos mais conhecido na história do cristianismo, o Salmo 23. 

O Salmo de número 23 é um salmo messiânico e de autoria atribuída a Davi. É um dos salmos mais conhecidos do 

mundo e um dos mais mal interpretados, a ênfase do texto não está em, não ter necessidade alguma ou não poder usufruir de 

nada.  Davi vai destacar sua relação íntima, profunda e crescente com Deus como seu Senhor e pastor. Por ser seu Senhor e 

Pastor, Davi não tem falta de nada. A presença do Pastor traz: Paz; Refúgio; Fortaleza; Segurança; Proteção; Alimento; 

Alegria; Estabilidade; Direção; Descanso; Socorro. Davi não encontrou nada disso em nenhum outro referencial. 

  O salmista poderia usar outras metáforas para descrever sua relação com Deus, afinal, Davi venceu um gigante, 

suportou a perseguição de Saul, era compositor e músico, foi ungido rei e venceu inúmeras batalhas, porém, Davi utiliza a 

figura da ovelha, animal frágil, de pouca visão, indefeso, sem senso de direção, um animal totalmente vulnerável e dependente 

de seu pastor. Davi nos apresenta o único padrão para viver como humanidade redimida, ninguém oferece o que não possui, 

não podemos fazer discípulos de si mesmos, a missão do ser redimido é viver esta remissão e anunciar o reino de Deus para 

aqueles que ainda não são regenerados. Sem este padrão, certamente incorreremos no erro de fazer discípulos de nós mesmos, 

este é um erro que um discípulo não deve cometer.  

 

O salmista nos ensina que no Pastor, encontraremos o melhor de nós, e assim, teremos êxito em cumprir a missão de fazer 

discípulos maduros de Cristo. Na presença do Pastor, encontramos tudo que precisamos para sermos tudo que temos que ser. 

A exposição do texto nos ensina que: Termos utilizados por Davi transliterado para Português: 

 

 O Senhor | Yahweh = "Eu sou quem sou” “Aquele que traz à existência a tudo que existe". Através desta 

afirmação Davi revela seu nível de conhecimento de Deus.  
 

 Pastor | ra ìah = apascentar, cuidar de, pastar, alimentar. Na presença do pastor Davi encontra todo o cuidado 

que precisa para ser pleno. 
 

 De nada terei falta | chacer = faltar, estar sem, decrescer, estar faltando. Em João 10.10 Jesus diz: “O ladrão 

vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. 
 

 Abundância | perissos = que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade. Sobre, acima, super 

adicionado, mais do que necessário. Davi viveu o que Jesus declarou em João 10.10. Jesus nos ensina que veio 

trazer vida e vida abundante.  

 

Diante destas maravilhas verdades, vamos as nossas perguntas de reflexão para esta semana: 

 

1 – A luz das Escrituras, na dinâmica da vida, muitas coisas querem o senhorio do nosso coração, sendo assim, responda 

com sinceridade. Quem é o seu senhor, você o conhece? Compartilhe. 
 

2 – Se você pudesse numerar que nota daria a sua relação com o seu Senhor? Comente a razão desta nota. 
 

3 – Davi viveu o que Jesus declarou em João 10.10. Jesus nos ensina que veio trazer vida e vida abundante. Ao seu ver por 

que a maioria das pessoas que conhecemos ainda não vive a vida abundante que Jesus oferece? 
 

4 – Vamos multiplicar em duplas de oração, e compartilhe com sua dupla, quem são seus alvos de oração para este mês de 

maio, vidas de amigos e familiares que não desfrutam da vida abundante que Cristo oferece. Compartilhe e ore juntos.  

 



 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelos Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Multiplique em duplas e ore 

especificamente pelos alvos de oração uns dos outros. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

- DESAFIO SEMANAL - Esta semana vamos concluir a leitura de mais um livro da Bíblia – I Samuel e iniciarmos a leitura 

do livro de II Samuel. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 

 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas obras 

musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande influência que os 

hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Por isso no dia 02 de junho - 18h na Comunidade Batista Hope 

teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar ao Senhor conosco. Marque já na sua 

agenda! 

 

- DIA DAS MÃES NO PGM – Na próxima semana, teremos a grande alegria de celebrarmos em todos os nossos PGMs um 

tempo de gratidão pelas mães. Marque já na sua agenda – Dia das Mães no PGM. Tem um Pequeno Grupo esperando por 

você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 
Faça uma autoanálise de quem ou o que tem sido Senhor de sua vida. Ao realizar, se entender que Jesus 

ainda não é o seu Senhor, ore clamando a Deus por seu senhorio e mude o que for necessário. 

 


