
 1 

Capítulo 6: Ele Me Faz Repousar 

Lição de Áudio do Velho Testamento n
o
. 51 

 

 

   Objetivo: Introduzir o livro de Salmos e aprender sobre adoração com ele. 

 

 

       O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.  

       Em verdes pastagens me faz repousar  

       e me conduz a águas tranqüilas;  

Restaura-me o vigor.  

Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.  

Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,  

não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem.  

Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.  

Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.  

Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida,  

e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. 

—Salmo 23 

 

O Livro de Salmos é um livro de músicas de adoração, poesia e orações. Ele contém 150 Salmos 

escritos por várias pessoas, incluindo Davi, Asaf, sacerdotes e músicos do templo. Salomão 

escreveu um, Moisés e outros autores também estão na lista. Em alguns salmos o autor fala com 

Deus, sobre Deus. Estes são os salmos de louvor. Em outros, o autor fala com Deus, sobre o 

homem. Estes são os salmos de oração. No terceiro tipo de salmo, o autor fala com o homem, 

sobre Deus. Estes são os salmos de pregação. Ao ler os Salmos, procure entender para quem o 

autor está escrevendo e sobre quem ele está escrevendo. 

 

Encontramos quatro temas principais nos Salmos. No primeiro tipo, o autor fala sobre aqueles 

que são abençoados, como e porque Deus abençoa aqueles que O amam e O servem com 

fidelidade. Os salmos da segunda categoria expressam nossas emoções, desde medo e desânimo 

à alegria e festa. O tema do terceiro tipo é adoração, louvor e honra a Deus. O quarto tema é 

profecia. São os salmos que falam sobre a vida do Messias. 

 

O mais conhecido é o Salmo 23, o salmo do “homem abençoado”, que retrata Deus como o bom 

e sábio pastor, que tem cuidado das Suas ovelhas. Esta é uma das descrições da relação entre 

Deus e homem mais bonita da Bíblia. 
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1. Verdadeiro ou Falso? O Livro de Salmos era o livro de músicas do povo de Deus. 

 

2. Verdadeiro ou Falso? Os Salmos contém muitas verdades, mas não têm muito conteúdo 

poético.  

 

3. Verdadeiro ou Falso? As bênçãos que recebemos são acidentais e acontecem sem nenhuma 

razão.  

 

Assinale a resposta correta 

 

4. Quais são os propósitos dos Salmos? (assinale três opções) 

 a. Louvor 

 b. Entretenimento 

 c. Oração 

 d. Pregação 

 e. Julgamento 

 f. Contar estórias 

 

5. Das opções abaixo, qual delas se refere ao tema mais comum do Livro de Salmos? 

 a. “O Homem Bem-aventurado” ou “O Homem Feliz” 

 b. “final dos tempos” 

 c. “Obediência à Lei” 

 d. “Ira de Deus”  

 

6. Das opções abaixo, quais são elementos chaves nos Salmos? (assinale as alternativas que se 

aplicarem) 

 a. Aventuras 

 b. Emoções 

 c. Ciência 

 d. Amargura 

 e. Experiências 

 f. Adoração 
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7. Porque em alguns dos salmos encontramos o autor amaldiçoando seus inimigos? 

 a. Porque Deus quer que amaldiçoemos nossos inimigos 

 b. Porque eles foram escritos muito tempo antes do Sermão do Monte, quando Jesus 

 ensinou a amar nossos inimigos 

 c. Porque Deus quer que o Seu povo saiba como Ele pode ficar irado 

 d. Porque o Livro dos Salmos não é inspirado como o resto das Escrituras 

 

8. O que é um Salmo messiânico? 

 a. Uma profecia sobre Jesus 

 b. Um relato da parte da história de Israel 

 c. Uma oração pedindo ajuda 

 d. Um ensinamento sobre a Lei 

 

9. Quem escreveu a maioria dos Salmos? 

 a. Paulo 

 b. Moisés 

 c. Elias 

 d. Davi 

 

10. Como o Salmo 23 retrata Deus? 

 a. Como um rei 

 b. Como um sacerdote 

 c. Como um pastor 

 d. Como um músico 

 

11. Qual é a chave para recebermos todas as bênçãos do Salmo 23? 

 a. Sermos pastores para outras pessoas 

 b. Submetermo-nos ao Senhor como nosso pastor pessoal 

 c. Tornarmo-nos maduros o suficiente para não precisarmos mais de um pastor 

 d. Passar bastante tempo com ovelhas 

 

    Você já pediu ao Senhor para ser o seu pastor? Como ele te guiou e cuidou de você   

    desde então? 

 

 

 

 

 
 

    Se você conhece o Senhor como o seu pastor, agradeça a Ele pelo Seu amor e diga-lhe   

    que você confia a Ele todas as suas necessidades. Se você não O conhece como o seu   

    pastor, gostaria de pedir que Ele seja o seu pastor a partir de agora? Converse com Deus 

e diga que você precisa que Ele seja o seu pastor. Peça a Ele para entrar na sua vida e ajudá-lo a 

seguí-lO todos os dias. Se você já fez esse pedido ao Senhor Jesus Cristo, conte isso para 

alguém, talvez para o líder do grupo de estudo bíblico, para que ele o ajude a crescer na fé. 

 


