
ROTEIROPGM
16 a 22 de janeiro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Complete a frase: por Deus ser o meu pastor eu não sinto falta de 
_________________.

Conversando com Deus (5 min)
Orando pela reunião e pelas pessoas presentes.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um 
sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
(Hebreus 13.15)

Leitura Bíblica
Salmos 23

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 O Salmo que estudaremos hoje ensina a orar no meio do 
sofrimento; mesmo nestas circunstâncias, Deus é apresentado como 
guia e cuidador.
 No v. 3 há a transição da metáfora (pastor e ovelhas) para a 
realidade (nós e Deus), pois o Senhor nos guia nas veredas da justiça
por amor do seu nome. As provisões divinas têm valor porque incluem 
o cuidado espiritual, a vida moral. Confi ado nesse alvo do Pastor, Davi 
lembra que mesmo quando andasse por um vale de trevas e morte, 
não temeria perigo algum, pois sentiria a vara e o cajado do pastor a 
lhe proteger.
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ORANDO EM MEIO
AO SOFRIMENTO



 Davi menciona o sofrimento. Um pastor, um cuidador é bom 
não apenas na bonança, mas na tribulação também. A fé não pode 
servir somente à vida, mas também na morte. Ao dizer ‘preparas 
um banquete para mim à vista dos meus inimigos’ (v. 5), Davi cria 
a imagem de perseguições e problemas por fora, enquanto há 
aceitação e banquete por dentro. A ênfase não é no inimigo, mas no 
que está dentro da casa. Por isso, a oração não poderia terminar de 
forma diferente: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e 
fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fi delidade 
me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do 
Senhor enquanto eu viver (vv. 5 e 6).

Refl exão
1.  O Salmo ensina a orar focando em Deus, não na dor. Como tem 

sido nossas orações em meio ao sofrimento?
2.  “Nossa fé precisa servir tanto em tempos de vida como em tempos 

de morte. Nossa fé não deve ser usada para evitar a dor, mas para 
confi amos em Deus apesar da dor”. Comente como essas verdades 
têm sido experimentadas em sua vida.

3. Conte sobre situações em que você tem encontrado consolo, 
mesmo quando não vê soluções.

Orando uns pelos outros (25 min)
Tempo de apresentar nossas necessidades, àquele que as supre.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Há alguém dos nossos RDs precisando dessas refl exões? Como 
podemos ajudar os nossos amigos que estão no ‘vale da sombra da 
morte’?

Tempo da Igreja (5 min)Tempo da Igreja (5 min)
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