
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Salmos 84 :1-12 

O salmo 84 foi um dos salmos mais cantados no exílio babilônico.  O povo de Israel viveu no 

exílio durante 70 anos. A geração que cantava esse salmo nunca tinha ido a Jerusalém; os 

pais passavam esse cântico e essa saudade, às gerações seguintes que aguardavam o dia 

em que seriam levados ao templo. 

Esse Salmo ressalta a importância do templo que por si só, transmite a mensagem: “o 

templo prega” (para que foi erguido). 

1) O que o templo é pra mim: 1-4 

  O templo é pra mim, o que o ninho é para o passarinho é onde se encontra bom alimento 

e tranquilidade para resolver a vida. 

Curiosidade: Davi escreveu o Salmo 23, ainda menino e como pastor de ovelhas, precisava 

se antecipar aos perigos; ovelhas, por instinto não bebem água onde há correnteza, para 

não se encharcar, o pastor tem que conduzi-las a águas paradas e  a pastos verdejantes. 

2) O que o templo faz em mim :5-9 

• Equilíbrio na vida: caminhos aplanados v. 5 

“Quem frequenta o templo e se alimenta da grama verde, tem os caminhos 

aplanados; quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Deus nunca 

chega atrasado 

• Muda a minha história 

Quando oro no templo, estou diante de Deus (audiência com o Rei) 

Curiosidade: Após lutar com o anjo, Jacó teve seu nome mudado para Israel: Is 

=homem; Ra= propriedade; El =Deus 

Mudou o nome, a história e até o jeito de andar. 

 

3) O que o templo faz através de mim: 10-11 

• A sabedoria do templo desfaz as espertezas das tendas das perversidades  

A simplicidade do evangelho, é a força do evangelho, o evangelho descomplica o 

difícil. 
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4) A Igreja é o tanque de Siloé: 

Você vai, se lava e volta vendo. 

 

“Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança” 

Conclusão: 

1) O que o templo é para você? 

2) Você tem alguma experiência para compartilhar de algo que aconteceu enquanto 

estava na Casa de Deus? 

3) De acordo com Eclesiastes 5:1 como devemos proceder ao entrar na Casa de Deus? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 
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