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Nada me Faltará e 
de Nada Terei Falta
Quebra-gelo (5 min)
Vamos todos recitar o versículo 1 de Salmos 23?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 23

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A visão de Deus como pastor é compartilhada no Antigo 
Testamento. Israel é o rebanho do Senhor, pelo qual zela com especial 
cuidado (Is 40.11). “O Senhor é o meu pastor” é uma declaração de 
fé. O verbo original se encontra no gerúndio e comunica a ideia de 
processo: “o Senhor está me pastoreando”.
 O bom pastor cuida de nós em todo tempo. Seu pastoreio 
é perfeito e constante. Ele provê as necessidades essenciais, 
providenciando alimento e água, cuidando das feridas e salvando as 
perdidas. Ele as conhece pelo nome e demonstra o seu amor por elas.
 “De nada terei falta” é uma expressão que deve ser entendida 
a partir de duas perspectivas complementares. Indica completude e 
sufi ciência. Deus é aquele que supre as nossas necessidades, razão
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pela qual podemos dizer: “Nada nos faltará.” Ao mesmo tempo, Deus é 
o nosso maior bem e podemos dizer: “De nada terei falta.”
 Este salmo tem sido uma fonte inesgotável de consolo para 
aqueles que, em meios às contingências da vida, confi am em Deus 
como seu supremo pastor. O bom Pastor supre as nossas necessidades. 
Confi e no Senhor!

Refl exão
1. Como tem sido a sua experiência de ser pastoreado por Deus?
2.  Como você interpreta a expressão “nada me faltará”?
3. Você pode compartilhar uma experiência quando esse salmo teve 

um signifi cado especial para você?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e agradecer a Deus 
por ser o nosso pastor.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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