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Quebra-gelo (5 min)
Pedir aos participantes que respondam à pergunta: há algo que hoje 
considero prazeroso, mas que não considerei assim no início (como 
uma limitação dietética, por exemplo)?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo pela oportunidade de aprender mais sobre oração.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Confi o em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. 
(Salmos 56.10)

Leitura Bíblica
Salmos 1

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 É comum pensarmos que este salmo recomenda a separação 
de relacionamentos entre os que seguem a Palavra de Deus e os 
ímpios, mas não é essa sua ênfase. Como sabemos, não precisamos 
ser amigos de inveterados pecadores para desejar o que eles desejam
ou ter algum comportamento semelhante ao deles.
 A mensagem do Salmo 1 está centrada no verso 2: Ao contrário, 
sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e 
noite. A ênfase não é exatamente no que fazemos, mas no que nos dá 
satisfação: as práticas ímpias ou o meditar e obedecer à Lei de Deus.
 O salmista reconhece que os obedientes são prósperos e 
PIB São Luís 1

A CENTRALIDADE DA 
PALAVRA DE DEUS



frutíferos, sempre, como uma árvore à beira de um rio (v. 3), enquanto 
os ímpios são como palha espalhada pelo vento, nada do que fazem 
funciona ou tem valor (vv. 4 e 5). Por isso, Deus tem interesse no 
caminho dos justos (ele os conhece, verso 6).
 O Salmo 1 nos ensina a orar com fé, escolhendo a obediência 
independente dos prazeres, para assim experimentarmos uma 
satisfação superior à dos ímpios: um prazer espiritual.

Refl exão
1. Como meu estilo de vida pode demonstrar que tenho prazer na 

Palavra de Deus? Como posso crescer mais nesse aspecto?
2. Qual a diferença da oração centrada na Palavra de Deus e a oração 

centrada em nossa satisfação?
3. O que caracteriza a vida de alguém que é como uma árvore junto 

a ribeiros de águas?

Orando uns pelos outros (25 min)
Em grupos de 3 ou 4 pessoas, compartilhar necessidades e orar por 
elas.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Nosso estilo de vida tem demonstrado uma satisfação que atraia o 
pecador? Como podemos infl uenciar mais pessoas a desejarem 
obedecer à Lei de Deus? Que tal planejarmos algumas atividades com 
esse propósito?

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.

PIB São Luís 2




