SALMOS — O SENHOR É O MEU PASTOR

U

ma coletânea de belos e intrigantes poemas
que já atraves sam mais de dois milênios , o livro
dos S almos não apenas nos presenteia com
maravilhosos hinos entoados pelo antigo Israel, mas
também nos revela as súplicas e ações de graças do
coração de grandes homens e nos situa, de forma
poética, em momentos cruciais da história do povo
de Deus .

Em O Senhor é o meu Pastor, Abner Bahr, Eliandro Viana e Elenilson
Souza nos levam a uma jornada diária pelo livro dos Salmos, partindo da
sabedoria do Salmo 1 até à vivacidade do Salmo 150.
Com um ano de meditações que nos instigam à adoração e confiança
no Deus eterno, mergulhamos na beleza desse livro bíblico repleto de
canções e orações que nos revelam o poder, a grandeza, a bondade e a
majestade do Senhor, o nosso Pastor.

GG136

GG136_c_DevocionalPIBCampoLargo.indd 1

20/10/2020 11:42

GG136_t_DevocionalPIBCampoLargo.indd 1

14/10/2020 17:38

O Senhor é o meu pastor — Devocional diário nos Salmos
Por Abner Bahr, Elenilson Souza e Eliandro Viana
© Publicações Pão Diário, 2020
Coordenação Editorial: Dayse Fontoura
Revisão: Dalila de Assis, Dayse Fontoura, Lozane Winter, Thaís Soler
Projeto gráfico: Audrey Novac Ribeiro
Diagramação: Denise Duck
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bahr, Abner; Souza, Elenilson; Viana, Eliandro
O Senhor é o meu pastor — Devocional diário nos Salmos
Curitiba/PR, Publicações Pão Diário, 2020.
1.Salmos
2. Meditação e devoção
3.Vida cristã

Proibida a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização, por escrito, da editora.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998.
Pedidos de permissão para reprodução: permissao@paodiario.org
Exceto quando indicado o contrário, os trechos bíblicos mencionados são da edição Nova Versão Internacional
© 2013 Editora Vida.
As posições adotadas pelos autores do presente devocional são particulares a cada um, e, portanto,
de sua inteira responsabilidade. Estas não necessariamente refletem a linha editorial adotada por
Publicações Pão Diário.
Publicações Pão Diário
Caixa Postal 4190,
82501-970 Curitiba/PR, Brasil
publicacoes@paodiario.org
www.publicacoespaodiario.com.br
Telefone: (41) 3257-4028
Código: GG136
ISBN: 978-65-86078-89-3
1.ª edição: 2020
Impresso no Brasil

GG136_t_DevocionalPIBCampoLargo.indd 2

14/10/2020 17:38

AGRADECIMENTOS
A DEUS

Louvamos ao nosso Deus por tornar a nossa vida uma nova canção de
ações de graças. Por Seu amor, que inspirou cada poeta bíblico e fez
transbordar a beleza de Sua Palavra em nosso coração pela iluminação
do Espírito Santo nos concedendo graça para derramarmos nossa alma
em palavras que se transformaram nesta obra.
AS NOSSAS FAMÍLIAS

Os alicerces e apoios de nossa vida e ministério.
Eliandro Viana – Esposa Carla e filhos, Amanda e Max.
Abner Bahr – Esposa Adriele e filhos, Valentina e Téo.
Elenilson Souza – Esposa Ângela.
À IGREJA

A nossa amada PIB Campo Largo, uma igreja acolhedora que tem nos
dado a oportunidade de crescer ministerialmente. Cada experiência
pastoral foi nossa inspiração para a construção deste projeto.
AOS PASTORES DA NOSSA EQUIPE

Honramos e os reconhecemos nossos amigos de jornada como homens
tementes a Deus, com quem temos dividido a vida e a vocação no exercício do ministério e que têm nos abençoado diariamente.
A MINISTÉRIOS PÃO DIÁRIO

A Ministérios Pão Diário por nos acolher e nos encorajar em cada etapa
da construção do projeto, pela sensibilidade de entenderem a direção
que Deus nos deu e servirem com tanto amor para aperfeiçoar a obra.

•3•

GG136_t_DevocionalPIBCampoLargo.indd 3

14/10/2020 17:38

PREFÁCIO

DEVOCIONAL
O SENHOR É O MEU PASTOR

V

ivemos em um mundo com muitas vozes, diferentes vozes, vindas de muitos lugares, de fontes distintas, nem todas boas. Por
vezes o mundo grita e nossa carne também. Em muitas situações, as vozes são sutis, e nem sempre é fácil discernir se aquela mensagem é tão negativa ou danosa assim, e pior, algumas são boas, mas nem
tudo que é bom o é para nossa vida, e o certo para aquele momento. E
mais do que nunca, todos os dias ficamos atordoados pela quantidade
de informações advindas das mídias, conceitos, ideias, tendências e
opiniões de tantos ao nosso redor, com notícias avassaladoras que desgastam nossa mente e, por vezes, tentam infectar nosso coração com
o medo, insegurança e más notícias. Enfim, não faltam vozes e informações de todos os lados e meios. Ouvindo tantas vozes, sem filtros,
muitos estão confusos e até doentes, inclusive muitos de nossos irmãos
na fé.
Mas, como Jesus, temos uma boa escolha para fazer a cada novo
dia: ouvir a voz do bom Pastor! Diferentemente do mundo, Ele não grita, não é invasivo e não é confuso ou mentiroso, mas é verdadeiro, justo
e sussurra com amor, leveza e profundidade ao nosso coração, ou nos
adverte com graça. A cada manhã, antes de ouvirmos qualquer outra
coisa, podemos abrir nossos ouvidos espirituais e conversar com o próprio Deus. Nós falamos, Ele nos ouve. Nós nos aquietamos, e Ele fala.
O livro dos Salmos é um convite ao coração de Deus. Cada verso
traz tanta humanidade, ao mesmo tempo que engrandece ao Senhor
e reconhece quem Ele é. Passar um ano meditando diariamente em
seus versos é um excelente caminho para orações ainda mais sinceras,
desenvolver uma maior intensidade no louvor e adoração a Deus e,
certamente, permitir que Ele traga apontamentos sobre nosso modo
de viver.
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Através da nossa Rede Inspire de Igrejas, conheci o pastor Eliandro
Viana, homem íntegro, contagiante em sua alegria e paixão pelo Reino.
Fico tão feliz por ver o crescimento e relevância de sua igreja a partir
das decisões dele de se conectar com outros pastores, investir em sua
liderança, sair da zona de conforto e cumprir a missão que Deus lhe
confiou. Junto de seus colegas, pastores Abner Bahr e Elenilson Souza,
o pastor Eliandro preparou esse devocional com 365 mensagens que o
ajudarão a viver um profundo relacionamento com Deus. Tenho visto
a importância de levar a família espiritual a ler em unidade um único
devocional durante todo o ano. Nos últimos oito anos, temos colhido
lindos frutos dessa prática espiritual em nossa igreja e Rede Inspire,
e creio que será de grande impacto para essa família da fé também. E
junto com o devocional leia também toda sua Bíblia.
A cada novo dia, recorra à Palavra e de nada você terá falta. Como
nos diz o Salmo 23, certamente a bondade e a fidelidade o acompanharão todos os dias da sua vida — e isso inclui os próximos 365 dias. Que
Deus abençoe sua jornada neste novo ano com Ele.
Carlito Paes

Pastor líder da Igreja da Cidade em São José dos Campos
e da Rede de Igrejas da cidade,
fundador da Rede Inspire, autor e palestrante.

•6•
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1

O livro dos Salmos tem sido inspiração para muitos trabalhos devocionais. Mas agora, de uma forma simples e ao mesmo tempo profunda,
nos levará a uma sensibilidade maior à voz de Deus. Com certeza um
material rico para nos ajudar em nossos devocionais diários.
O Senhor é o meu pastor, baseado nos Salmos, são reflexões para
uma vida intensa na busca de um alimento diário durante um ano
inteiro. Você terá uma leitura prazerosa e tirará lições profundas
durante seus momentos devocionais.
O livro foi escrito por três homens de Deus (Pastores Abner,
Eliandro e Elenilson) que conheço de andarmos juntos e fazermos
parte da mesma escola, onde aprendemos e crescemos muito sobre a
relevância de uma vida devocional significativa.
Pr. Edson Luiz de Oliveira

2

Pastoreou a PIB Campo Largo por 15 anos
Tem sido referência na mentoria e pastoreio de pastores
Atualmente está servindo também no cuidado pastoral
da comunidade brasileira em Danbury, Connecticut, EUA

O livro dos Salmos é um convite a falar com Deus de forma verdadeira
e pessoal. Neste devocional, os autores comentam cada Salmo presenteando o leitor com uma fonte de inspiração que o conduz a buscar a
presença de Deus, adorá-lo e ser cheio da Sua graça e abundante amor.
Você vai se emocionar com esta leitura!
Débora Lília dos Santos Fahur

3

Psicóloga. Diretora de Programas Sociais
da Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção
Conselheira da RENAS (Rede Evangélica Nacional de Ação Social)

A palavra de Deus nunca volta vazia. Do mesmo texto, várias aplicações podem ser feitas, e, do livro dos Salmos, desde que foi escrito,
pode-se tirar diversos ensinamentos para todas as épocas. Então, três
pastores de uma igreja muito ativa da região metropolitana de Curitiba
fazem uma aplicação dos Salmos para os dias atuais através das suas
experiências pastorais. Que as palavras escritas neste devocional possam transformar vidas e mudar a história de muita gente.
Beto Barros

Diretor Executivo da Aliança Cristã Evangélica Brasileira
•7•
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4

Aprendi a orar com os Salmos. Eles sempre foram fonte de crescimento
e de sobrevivência espiritual para o povo de Deus. Eliandro, Abner e
Elenilson são pastores que se preocupam com a qualidade de vida do
povo de Deus e trabalharam neste livro para “preparar” alimento saudável para o desenvolvimento de sua vida cristã. Sacie a fome de sua
alma com esta leitura!
Walmir Antunes Tavares

Pastor da Igreja Nova Vida em Guaratinguetá, SP
Há 20 anos tem servido no pastoreio de pastores
em ministérios como MAPI/SEPAL e Renovo

5

No mundo há milhões de cristãos apaixonados pela devoção, o que
faz parte do cristianismo saudável e vibrante, e a senha do sucesso é
a Palavra de Deus. Eliandro, Abner e Elenilson escrevem devocionais
leves, simples e práticos que transmitem paixão, amor e dedicação dos
que amam a Deus e as Escrituras.
Everaldo Borges
Pastor Sênior da ICP Global Church

6

Mentor de pastores e líderes nacional e internacional
Professor teólogo especialista em liderança
Presidente fundador da BASE (Belém Associação Social Educacional)
Presidente fundador da Academia Flecha de Liderança

Simplesmente inspirador!
Este livro é uma ferramenta de fé para deixar os dias mais leves. O
ritmo alegre da poesia hebraica dita o ritmo dos devocionais que nos
ajudam a entender o livro dos Salmos e suas aplicações práticas para
vida. Simples, gostoso de ler e ao mesmo tempo impactante.
Pr. Michel Piragine

7

Pastor do One Ministério e pastor na PIB Curitiba
Líder do Movimento de Unidade Semana de Avivamento

O Senhor é o meu pastor é mais do que um livro devocional; trata-se de
um guia para uma caminhada espiritual onde os 150 salmos bíblicos
são distribuídos em 365 reflexões diárias.
Esta obra lhe permitirá conhecer princípios essenciais que o ajudarão a permanecer na luz, incentivando a evitar o que não acrescenta
ao seu viver e favorecendo o permanecer na luz. Também conduzirá
seu caminhar numa vida de satisfação, prosperidade, produtividade e
•8•
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regeneração, acalmando sua alma, enfatizando a importância da oração e confiança em tempos difíceis.
Este devocional demonstrará como Deus trabalha de várias maneiras, inclusive no silêncio, oferecendo um lugar de descanso, em que o
temor será lançado fora e esperança vencerá o desespero. Também é
um chamado ao louvor ao Senhor e confiança no Todo-poderoso, pois
Ele é bom o tempo todo.
Minha oração é que você seja tremendamente abençoado nessa
caminhada em nome de Jesus para a glória de Deus Pai!
Hilquias Paim

8

Pastor Presidente de Igreja Batista Lindóia em Curitiba
e Presidente da Convenção Batista Paranaense

No presente trabalho de devocional, os pastores Abner Bahr, Eliandro
Viana e Elenilson Souza utilizam-se da iluminação do Santo Espírito
do Senhor para proporcionar aos seus leitores o que há de melhor da
expressão espiritual dos salmos, a cada dia do ano. Somente um devocional tratado com todo esmero e amor sob o manto dos cânticos dos
salmos é capaz de nos trazer consolo, paz e alegria para o nosso dia a
dia e, em momentos de angústia, tristeza e ansiedade.
Tenho a honra, a convicção e o prazer em endossar o presente livro
de devocionais, e que você, prezado leitor, possa ser abençoado nesta
leitura, e que o Senhor lhe conceda bençãos sacudidas, recalcadas e
transbordantes.
Pr. Rogério Tenório

9

Pastor titular da Igreja Batista Getsêmani, São Paulo
Escritor pela Fontenele Publicações
Consultor Jurídico da ABAMSUL
(Associação Batista Missionária Suleste de São Paulo)

A vida é uma jornada desafiadora para ser vivida dia a dia. Nós não
podemos viver mais o ontem e nem mesmo o amanhã, somente o hoje
— um dia de cada vez.
Nesse precioso devocional, você encontrará sabedoria e princípios
bíblicos maravilhosos que o ajudarão, alimentarão e guiarão nesta jornada diária desafiante e o levarão ao encontro do amor incondicional
de Deus por você.
Desejo a você sucesso na caminhada através desta leitura.
Pr. Jonathan Ferreira dos Santos Junior

Diretor GODBrasil / Dia Global de Evangelização
Fundador diretor da Global Action
•9•

GG136_t_DevocionalPIBCampoLargo.indd 9

14/10/2020 17:38

10

Uma série de meditações muito boa baseadas no livro dos Salmos. São
meditações que estimulam a confiança no Deus Eterno.
Essa é uma característica forte dos salmos. À medida que lemos e
meditamos, nossa confiança aumenta. São de fato um estímulo para
crermos mais no Deus Todo-poderoso.
Os autores dessa série de meditações dão forte ênfase nesse aspecto, o que certamente ajudará as pessoas que estão precisando de cura
para o coração e descanso para a alma.
Com toda certeza, este livro alcançará seu objetivo, renovando a fé
no coração de quem está enfraquecido, levantando o caído e fazendo
com que o leitor retome sua caminhada.

E

Pr. Jonathan Ferreira dos Santos

q
d
c

Presidente Fundador do Ministério Vale da Bênção
Presidente da Associação Evangelística Visitação de Deus
e do Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino

E

• 10 •
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1º DE JANEIRO

PALAVRA, VIDA E SATISFAÇÃO
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta
na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na
lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
SALMO 1:1,2

E

ste salmo é o prefácio de todo o livro, um preâmbulo do conteúdo de todos os demais. O salmista está resoluto em nos inspirar sobre o caminho
que leva às bem-aventuranças e sobre a ruína certa
dos que trilham o caminho do pecado, imitando a
conduta daqueles cuja vida desonra a Deus, a si mesmo e ao próximo. O dia de hoje é a oportunidade de
começar um ano na presença do Senhor, com uma vida
iluminada, inspirada e alinhada aos valores do Céu e
repleta de bem-aventuranças. Deus escolhe pessoas
com coração pronto a ser expandido; então, que este
seja o ano da sua expansão na direção das conquistas
proporcionadas pelo Senhor!
Dois princípios fundamentais que o salmista nos dá
nestes primeiros versos são: primeiro, não seguir conselhos de pessoas más e que não têm nada a acrescentar
ao seu crescimento e bem-estar. Não faça nenhum tipo
de aliança com as trevas. Ande na Luz, ande com os
filhos da Luz, seja Luz e brilhe na escuridão! Em segundo lugar, podemos encontrar a alegria e a satisfação
plena se nossa vida estiver ancorada nos princípios da
Palavra de Deus. Ela deve ser nossa fonte de inspiração
diuturnamente e a bússola para nos guiar na jornada
rumo ao propósito de Deus para nós.

ELIANDRO VIANA

GG136_t_DevocionalPIBCampoLargo.indd 11
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2 DE JANEIRO

VIDA PRÓSPERA
É como árvore plantada à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prospera! Não é o caso dos ímpios! São como
palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no
julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos.
Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho
dos ímpios leva à destruição! SALMO 1:3-6
MINHAS REFLEXÕES

S

empre começamos o ano com boas expectativas,
fazendo um plano de metas, sonhando com conquistas, e isso é muito importante. Os primeiros
dias do ano podem dar a ênfase de todo o restante. O
poeta do Salmo 1 nos apresenta três importantes resultados de uma vida na Palavra, na presença e no poder
do Senhor.
1. Dar fruto na estação certa! Essa expressão nos faz
lembrar das palavras de Jesus em João 15:1,2: “Eu sou a
videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo
que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo
que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda”.
Isso nos encoraja a andar de mãos dadas com o Senhor,
e o resultado disso é receber o cuidado dele e frutificar
em cada estação da vida neste novo ano.
2. Suas folhas não murcham. Ou seja, o Senhor nos
dará força e vigor em meio às lutas e dificuldades que
vamos enfrentar neste novo ano e não murcharemos,
não desanimaremos, não nos abateremos, pois, nossas
forças serão renovadas em Deus!
3. Tudo o que faz prospera. Que promessa maravilhosa! O crescimento que você precisa está no Senhor;
os avanços, o êxito e as conquistas que você sonha estão
firmados no fato de você andar com Ele!
Coloque seus pés, sua alma e seu coração no caminho e na Palavra de Deus e escreva um lindo e abençoado capítulo da sua vida neste novo ano!
• 12 •
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1º DE FEVEREIRO

GPS DIVINO
Pela palavra dos teus lábios eu evitei
os caminhos do violento. SALMO 17:4
MINHAS REFLEXÕES

A

ntigamente, ao dirigir por uma localidade desconhecida, era necessário recorrer aos mapas,
pontos de referência e informações coletadas
no decorrer da viagem. Nos dias atuais, devido às facilidades que a tecnologia nos trouxe, não precisamos
mais ficar pedindo ajuda no meio do caminho para
conseguir chegar ao nosso destino. O GPS calcula o
melhor caminho, traça a rota e nos direciona em toda
jornada. Trajetos que apresentam dificuldades são evitados, somos alertados quanto a acidentes e radares e
assim vamos seguindo a voz do GPS que narra a direção a ser tomada. Na jornada da vida, muitas vezes
erramos o trajeto, pois somos guiados pelo desejo do
nosso enganoso coração e nos encontramos em situações que gostaríamos de ter evitado. O salmista declara que, para não percorrer caminhos perigosos, ele se
guiou pelas palavras dos lábios de Deus. Essas palavras são o direcionamento correto para nossa vida; se
seguirmos Suas orientações, não nos colocaremos em
caminhos errados.
Neste dia, seja guiado pela palavra de Seus lábios,
evitando assim a exposição ao pecado, dores, frustrações, discussões, inimizades e tudo mais que a natureza
humana ocasiona em nossa história. Entregar a Deus a
direção da nossa vida é a decisão mais acertada, pois,
enquanto só conseguimos enxergar o que está ao nosso redor, Ele conhece todo o percurso. Deus sabe onde
começou nossa jornada e das dificuldades que haverá
pela frente; Ele nos desviará dos acidentes e nos alertará sobre o caminho a seguir. O Pai nos garante que chegaremos em segurança ao nosso destino eterno. Não se
exponha a trajetos perigosos! Que a voz do GPS da sua
vida seja a doce voz do Mestre.
• 42 •
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2 DE FEVEREIRO

MENINA DOS OLHOS
Protege-me como à menina dos teus olhos;
esconde-me à sombra das tuas asas.
SALMO 17:8

O

s olhos são membros de um dos cinco sentidos.
Através deles podemos perceber o mundo ao
nosso redor. Devido à sua fragilidade, a presença do menor cisco neles gera grande desconforto e
avisa ao cérebro a necessidade urgente da sua remoção.
Não é de estranhar que o Criador, em Sua sabedoria,
tenha colocado os olhos em uma posição segura, pois
nenhum outro membro do nosso corpo é tão fielmente
protegido. A menina dos olhos está cercada pelos ossos
da cabeça, pálpebras, cílios e sobrancelhas, e, sempre
que percebemos qualquer situação de perigo, rapidamente através dos reflexos buscamos mantê-la a salvo.
A proteção de Deus sobre nossa vida é semelhante ao
nosso cuidado com os olhos. Ele entende nossa fragilidade diante das situações da vida e como somos cegados quando os problemas se levantam, não conseguindo enxergar uma saída. Quando a visão fica embaçada,
um colírio pode ajudar na limpeza, e assim podemos
enxergar melhor. O Senhor Deus nos limpa para que
nossa visão seja ampliada e desta maneira possamos
visualizar de forma mais clara Sua vontade para a nossa vida.
Neste dia, preste atenção em como você cuida,
protege e age rapidamente para preservar a integridade dos seus olhos e sinta como Deus cuida você. O
cuidado e a proteção divina estão sobre sua vida de
maneira sólida e forte como os ossos da cabeça, rápida
como o piscar das pálpebras, suave como os cílios que
impedem que a poeira gere cegueira e eficiente como
as sobrancelhas que fazem uma barreira contra o suor
da testa. Descanse protegido pelo Pai. Você é a menina
dos Seus olhos.
ABNER BAHR
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1º DE MARÇO

O SEGURO NÃO MORREU DE VELHO
Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido
em sua habitação; no seu tabernáculo me esconderá e me porá
em segurança sobre um rochedo. SALMO 27:5
MINHAS REFLEXÕES

S

entir-se seguro por confiar em Deus gera um
amor e uma adoração ainda mais profundos pelo
Pai, e Ele, amoroso como é, trata Seus filhos com
cuidado e proteção diferenciados. Esse cântico nos
ensina, porém, que essa confiança corajosa está firmada na certeza de um plano redentor. Então, quem tem
Luz e Salvação não precisa temer nada nem ninguém.
O homem cresce em sua espiritualidade quando iluminado pelo Espírito e recebe livramento do mal, da
morte, e, por aplicação espiritual, salvação da alma.
Uma expressão ainda mais íntima de confiança é
feita quando, assim como o salmista, temos o desejo
de “viver na casa do Senhor” (v.4). Não se trata apenas
de uma simples estada, como alguém que está só de
passagem; nem ficar ali somente por um tempo, como
o servo que não permanece na casa de seu senhor todo
o tempo. É um desejo de estar ali todos os dias de sua
vida, assim como os filhos habitam com o Pai. Esses
momentos de comunhão nos permitem desfrutar da
beleza do Senhor “e buscar sua orientação no seu templo” (v.4) , não apenas para vê-lo, mas para falar com Ele
e ouvi-lo falar.
Nada pode oferecer maior segurança do que estar
junto à Fonte do Poder, descansando “à sombra do
Onipotente” (SALMO 91:1) como em uma fortaleza
segura, “sobre um rochedo” (SALMO 27:5), um lugar de
refúgio muito acima do vale onde estão os inimigos.
Estamos certos de que o louvor a Deus seja a grande
alegria da eternidade, então já devemos considerar isso
como algo importante em nosso tempo. Há verdadeira
alegria no serviço e adoração a Deus, pois no nome do
Senhor, podemos estar continuamente alegres e seguros na Sua justiça.
• 70 •
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2 DE MARÇO

CRER E ESPERAR
Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver
a bondade do Senhor na terra.
SALMO 27:13

E

m meio às aflições da vida, chega um momento
em que necessitamos buscar e até mesmo clamar
pelo Senhor. O indivíduo que busca é aquele que
está desenvolvendo a sua espiritualidade. Desde que
chamado a buscar a face de Deus, o poeta do Salmo
27 aceitou ansiosamente o convite e passou a agir da
maneira que agradou ao Pai, pois, na verdade, buscar
a face de um rei envolve a ideia de buscar seu favor e
proteção.
Antigamente, nos Estados Unidos, era costume
registrar nascimentos, batismo e mortes nas páginas
iniciais da Bíblia da família. Um membro que caísse
em desgraça teria seu nome apagado, por um pai ou
mãe frustrados. Um progenitor pode apagar o nome de
sua lista, até mesmo de um filho outrora amado, mas
Deus definitivamente não age dessa maneira. Por mais
que seja entristecedor sofrer a rejeição ou o abandono
dos pais, ou de quem quer que seja, o Pai está sempre
pronto para acolher. A tristeza é controlada pela confiança, que produz a paciência de depositar a esperança
em Deus.
Só quem conhece e está alinhado com a vontade de
Deus pode esperar para receber resposta oportuna às
suas orações. Muitas vezes uma exultação de louvor se
mostra como evidência de uma resposta ouvida interna
ou externamente, porém, o salmista se mostra suportando tudo só com a sua fé, como nós deveríamos fazer.
Uma fé resistente e firme o suficiente para todos os dias
contemplarmos a bondade do Pai, pois Sua bondade é
o antídoto para o temor em meio às tribulações. Vamos
esperar no Senhor. Ele nos fortalecerá!

ELENILSON SOUZA
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SALMOS — O SENHOR É O MEU PASTOR

U

ma coletânea de belos e intrigantes poemas
que já atraves sam mais de dois milênios , o livro
dos S almos não apenas nos presenteia com
maravilhosos hinos entoados pelo antigo Israel, mas
também nos revela as súplicas e ações de graças do
coração de grandes homens e nos situa, de forma
poética, em momentos cruciais da história do povo
de Deus .

Em O Senhor é o meu Pastor, Abner Bahr, Eliandro Viana e Elenilson
Souza nos levam a uma jornada diária pelo livro dos Salmos, partindo da
sabedoria do Salmo 1 até à vivacidade do Salmo 150.
Com um ano de meditações que nos instigam à adoração e confiança
no Deus eterno, mergulhamos na beleza desse livro bíblico repleto de
canções e orações que nos revelam o poder, a grandeza, a bondade e a
majestade do Senhor, o nosso Pastor.
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