
Rv  VT vers  SR é 

O SENHOR é  ...  

  PARTE 1 >    TESTEMUNHO  

. 
          Numa fase muito trabalhosa de minha vida: dois empregos_ um das 6,30h às 12,30h   e outro, 
das 13,30h às 19,30h . Saindo à noite, tinha cerca de 15 minutos para tomar o ônibus e chegar ao 
super mercado, a fim de comprar comida para o almoço do dia seguinte. 
*  Chegando em casa: fazer  café e qualquer coisa para o lanche( há muitos  anos que, por medida 
de saúde, foi abolido o jantar ) para, em seguida, cozinhar para o dia seguinte 
                          >   enquanto levava a roupa do dia.  
 *Depois, ir ao computador para escrever aulas,esquemas, apostilas ou o que fosse... na ocasião. #   
Quando Jesus disse: ‘de seu interior fluirão rios  de águas vivas’ (João 7.38   ) quis dizer isso mesmo 
:  é  fluir constante_ se tapa daqui, flui ali e acolá...uma bênção, graças a Deus !     Por outro lado 
envolve:  pôr as idéias no papel_ requer tempo para digitar, imprimir...      

* Haja papel para todo o lado. !!!   Requer tempo e mente organizada para arqui-var tudo e saber 
onde está, depois.   ( Confesso que, apesar de meu empenho, deixo muito a desejar, nesse sentido !)   
Bem, em meio a isso tudo, como fica o tempo com Deus? Uma devocional rápida, pela manhã, 
o dia todo “ligada” na Palavra _ levava sempre um Novo Testamento  dos gideões e corria ao “santo” 
lugar cujo nome ‘RESERVADO’  expressa bem sua função: o banheiro _onde, muitas vezes, em 
horas de conflitos e espantos a Palavra me  manteve na direção do Senhor.   
 
* Entre o serviço e a casa, à noite, havia um percurso de uns  10 minutos : a Rua XV de Novembro, 
em S Paulo: comecei a notar que ..    Às vezes, ia leve como uma pluma, louvando, adorando o 
Senhor, vislumbrando o brilho da glória de Deus.Num instante estava no ônibus. Outras vezes, meus 
pés pareciam de chumbo;  o percurso,  quilômetros. Eu me arrastava...   Numa dessas fases 
sombrias,  um texto me saltou aos olhos: o Senhor é meu rochedo, fortaleza, libertador,meu Deus, 
meu rochedo em que me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte.’(no Sl 18.2)   
Espera um pouco: Ele é tudo isso; é  mesmo?      

Eu creio nisso? Então meus sentimentos, como me sinto, não altera o que Deus é... e a Pala-vra diz 
que Ele é.  Então, estando cansada demais ATÉ para pensar, para decorar, escrevia num 
cartãozinho... lá ia eu pela XV de Novembro, lendo e repetindo: o Senhor é... 

  Passada a “nuvem negra”, peguei-me lendo e repetindo com louvor no coração: o Senhor  é...  
Passei a ler os Salmos e a colecionar, copiando,-  marcando com lápis amarelo sempre que surgia:          
- o Senhor é... 

        Muitas vezes, tempos depois, em outras situações difíceis, com a cabeça tão confusa que nem 
sabia como orar, o que manteve meus olhos postos no Senhor foi ir ‘de amarelinho em amarelinho’, 
louvando o Senhor pois Ele é...não importam meus sentimentos, nem se me sinto bem ou mal. Ah! 
Não dá para explicar o gosto do sorvete de morango: vc precisa experimentar.  
E, depois,  a gente sabe.   Nos supermercados, às vezes, umas moças oferecem algo gostoso para 
experimentarmos ... e comprarmos, isto é_ pagarmos o preço para ter bastante daquela comida 
gostosa, saudável, etc.         Aqui vão algumas “amostras” que _ espero_  irão atiçar seu “apetite”  
para conhecer mais e melhor, pessoalmente, o Senhor  através de pre ciosas declarações da Palavra 
que revelam  quem o Senhor é...   Copie,e inicie sua própria coleção_ há muitos versos em outros 
livros da Bíblia. É bom ir marcando com lápis/ giz de cera  amarelo os monossílabos o...é,  meu, Tu,  
és, , etc.  Ou apenas “amarele” o número do versículo. 

 Pode pôr a sigla _ SR  , na margem. Louvemos ao Senhor pelo que Ele é...     ( ler o verso todo na 
sua Bíblia)       o Senhor é alto refúgio para o oprimido  

 Sl 9.9  Refúgio nas horas de tribulação 

 Sl  9.16  o Senhor é conhecido pelo juízo que fez; enlaçado ficou o ímpio em seus próprios feitos. 

 Sl  10.14  Tu és o auxílio do órfão   quantas vezes somos órfãos,  pois os recursos de nos- 



sos pais de nada valem para a ocasião.      Ou porque eles nos desampararam mesmo! 

 Sl 11.7 o Senhor é justo: ama a justiça; seu rosto está voltado para os retos.  

               você é reto, age com retidão?  Os olhos do Senhor estão voltados para você.  

                 - Não age com retidão?  Como quer que o Senhor olhe para você ?  

 Sl 16.5 o Senhor é a porção da minha herança     o que tem sido “riqueza” para você?  

                                                                                O que tem sido precioso aos seus olhos?  

Por favor, sem frases feitas: ninguém nos ouve, mesmo... Quer saber para o que você dá valor?  

 Observe como gasta a maior parte do seu tempo: trabalho _ e quando não está no trabalho ?  

O que deixa você satisfeito ?  Tem seu prazer na Lei do Senhor e  nela medita dia e noite  Sl 1.2 

 Sem isso, há descontentamento crônico que,  de mil modos, se procura preencher em vão.   

 Sl 18.32  Deus é o que me cinge de força  aperfeiçoa o meu caminho  (em  2 Sm 22.33 e diz:   

 Deus é minha fortaleza  e minha força, e Ele  perfeitamente desembaraça o meu caminho.   

 Que precioso! Como precisamos que o Senhor desembarace tantos dos nossos caminhos! 

  Sl  22.29  Tu és a minha candeia; e o Senhor esclarece as minhas trevas    Quantas vezes 
estamos como que no escuro,sem saber o que dizer, o  que fazer, para onde ir. Louvado seja Deus:  
temos “ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus” ( Hb 10.19) ante  o trono de graça, 
onde o Senhor está assentado,  onde podemos chegar para  sermos esclarecidos 

 Sl  22.3 Tu és Santo;  habitas entre os louvores de Israel    é o Deus que diz: Sede santos porque 
EU souSanto.    Quando confusa, pelo peso de minha natureza pecadora, vou a Ele: _ - Como 
pode, Senhor ? _ - O que fazer, Senhor ? - Não sou e nem consigo ser...  
  Então, a Palavra me apruma:  
   Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus: sabedoria e justiça,  Santificação 
   e redenção, para que...aquele que se  gloria, glorie-se no Senhor   1 Co 1.30     
 
 já aconteceu de você orar tanto tempo e de tantos modos por alguma coisa, até chegar ao ponto 
de dizer: _ Senhor, não sei o que falar ?  Então é tempo de louvar:- Senhor,  Te louvo pelo modo 
maravilhoso como Tu vais resolver isso. - Senhor, louvado seja pois Tu és Suficiente para esta 
situação. Louve o Senhor, pois Ele é... 

  Sl  27 ( leia-o todo... todos eles, aliás!)  
   27.1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação:a  a quem temerei ?   
          o Senhor é a força da minha vida: de quem me recearei?      há um cântico antigo sobre esse 
verso.É tão triste um lugar escuro: dá medo: fica-se vulneráveis por não saber o que nos rodeia; não 
se sabe onde por o pé : perde-se a firmeza, não se     sabe para onde ir:  
 - perde-se a noção de direção.  Nessas horas, vamos ao Senhor.   

  Sl 34.8   o Senhor é bom:   bem aventurado o  homem que nEle confia  
  
 Sl  35.10 todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como Tu,  
                                                              que livras o pobre e necessitado  daquele que o rouba? Sl  
37.39  Ele é a fortaleza dos justos no tempo   da angústia. 

 Sl 43.4  Deus que é minha grande alegria, com   harpa Te louvarei,  ó deus, Deus meu  

  Sl 45.11 Ele é o teu Senhor: adora-O  

 



 Sl  46   1   Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
                        ( precioso salmo 46 Leia-o todo)   
  numa conversa informal, uma moça disse: Em Israel havia cidades de refúgio onde o criminoso 
acidental  se escondia para fugir das penas da Lei:   Era nessas cidades de refúgio que Davi pensava 
quando dizia ser Deus o seu refúgio ! Puxa! que palavra inspirada, esclarecedora !  Meu refúgio, 
Jesus_ onde me escondo, onde sou acolhido e fico livre do castigo  merecido, da penalidade do meu 
pecado involuntário mas real.  

 Sl 50. 6  Deus mesmo é o Juiz ( portanto: ‘não julgueis’ Mt 7.1 ) 
       Aquele que julga toma a si a atribuição que é exclusiva de Deus  
          -  e sabemos quem teve essa pretensão e se deu  mal...   

 Leia os Salmos:  tem muito mais lá!   ( ver no site WWW.novasperolas,com.br  ( até pelo celular)  
um salmo comentado por dia  entremeado com reflexões sobre OCASIÕES )  

 Deus os abençoa –x- 

PARTE 2 >  BRINDE PARA VC COLOCRIR NA SUA BÍBLIA  

 

1.  o SENHOR conhece o caminho dos justos; 

2. 4 Aquele que habita nos céus 

3. 3   tu, SENHOR, és um escudo  para mim 

4.3  o SENHOR separou para si ...  o piedoso 
4. 8  só tu, SR, me fazes habitar em segurança 

5. 4 tu não és um Deus que tenha prazer na iniqüidade, nem contigo habitará o mal. 
5. 12  tu, SENHOR, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo 

7. 8   O SENHOR julgará os povos   11   Deus é juiz justo    
7.17  nome do  SENHOR  ( que é ) altíssimo 

10. 14  tu és o auxílio do órfão. 

11. 7  o SENHOR é justo, e ama a justiça; 

14. 6   o SENHOR é o... refúgio ( do pobre _ aquele cujos recursos são insuficientes para suprir suas 
necessidades) . 

16. 5 O SENHOR é a porção da minha herança e do meu cálice; tu sustentas a minha sorte. 

G  16. 8 Tenho posto o SENHOR continuamente diante de mim; por isso que ele está à minha mão 
direita, nunca vacilarei  
16.10-11  J (Tu) não deixarás minha alma no inferno nem  permitirás que teu santo veja a corrupção,  
(Tu) far-me-ás ver a vereda da vida ( promessa também a nós Seus filhos, ao morrerem.)  
na Tua presença há abundância de alegrias 
 
18. 2 O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha 
fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.. 

22.3  tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel... 9s tu és o que me tiraste do ventre; 
    28  o reino é do SENHOR, e ele domina entre as nações. 

23. 1 O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. 
 
24. 8 Quem é este Rei da Glória? O SENHOR (é) forte e poderoso, o SENHOR poderoso na guerra. 
24.10 Quem é este Rei da Glória? (é) O SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. (Selá.) 



25.5  tu és o Deus da minha salvação; 
25 8 Bom e reto é o SENHOR; por isso ensinará o caminho aos pecadores. 9 Guiará os mansos em 
justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. 

27. 1 O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha 
vida; de quem me recearei ? 

28.7 O SENHOR é a minha força e o meu escudo 
    ;8 O SENHOR é a força do seu povo; também 
        é a força salvadora do seu ungido. 

29.3 A voz do SENHOR ouve-se sobre as suas águas; o Deus da glória troveja; o SENHOR está 
sobre as muitas águas.4 A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade.5 A 
voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR quebra os cedros do Líbano 

31. 3  tu és a minha rocha e a minha fortaleza; 
     14  Tu és o meu Deus ( é mesmo? o primeiro e  o  
              mais importante em sua vida ? ) 

32. 7 Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos 
de livramento. (Selá.) 

SR  Sl  33 18 Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na 
sua misericórdia;19 Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. 
G  20 A nossa alma espera no SENHOR; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo.21 Pois nele se 
alegra o nosso coração; porquanto temos confiado no seu santo nome. 

34. 8 Provai, e vede que o SENHOR é bom; 
 
35. 10 Todos os meus ossos dirão: SENHOR, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais 
forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba....  
35. 22      Tu, SENHOR, o tens visto, 

Lm 3.22-23  As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos [consumidos], porque as suas 
misericórdias não têm fim;novas são cada manhã   

Sl 36.6   tu conservas os homens e os animais 

 37.28  o  SENHOR ama o juízo e não desampara os seus santos;  
37. 33  o SENHOR não  deixará  o justo nas mãos do ímpio..., nem o condenará quando for julgado. 

37. 39 -40  Mas a salvação dos justos vem do SENHOR; ele é a sua fortaleza no tempo da angústia.  
E  o SENHOR os ajudará e os livrará; ele os livrará dos ímpios e os salvará, pois confiam  nele  

 40.1717    eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim.  
                  Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus. 

41. 1  BEM-AVENTURADO o que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal 
      .2 O SENHOR o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e 
 tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3 O SENHOR o sustentará no leito da enfermidade;   
tu o restaurarás da sua cama de doença. 

42. 8  o SENHOR mandará a sua misericórdia de dia,  
           e de noite a sua canção estará comigo,  uma oração ao Deus da minha vida. 

43. 2    tu és o Deus da minha fortaleza; 

44. 4 Tu és o meu Rei, ó Deus;  ordena salvações para Jacó...7 Mas tu nos salvaste dos nossos 
inimigos, e tu  confundiste os que nos odiavam. 21 Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele 
sabe os segredos do coração. 



45. 2  J J J J Tu és mais formoso do que os filhos dos homens; a graça se derramou em teus lábios; por 
isso Deus te abençoou para sempre... 7 Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, o teu 
Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros...11 ele é teu Senhor; adora-o... 

46. 1 DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia... 7 O SENHOR dos 
Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.).. 9 Ele faz cessar as guerras até ao 
fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo. 

47. 2 Porque o SENHOR Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra.3 Ele nos subjugará 
os povos e as nações debaixo dos nossos pés. 5 Deus subiu com júbilo, o SENHOR subiu ao som de 
trombeta...7 Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência... 8 Deus reina sobre os 
gentios; Deus se assenta sobre o trono da sua santidade...9 Ele está muito elevado !   

48. 1 GRANDE é o SENHOR e mui digno de louvor.. 3 Deus é conhecido nos seus palácios por um 
alto refúgio... 14 Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele será nosso guia até à morte. 

49. 15   Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. (Selá.) 

50. 6 E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá.) 

52. 4  ó língua fraudulenta. 5 Também   
           Deus te destruirá para sempre  
53. 2 Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse 
entendimento e buscasse a Deus...3 não há quem faça o bem, não, nem sequer um > Rm  3 10-12 
53. 6 Quando Deus fizer voltar os cativos do seu  
          povo, então se regozijará Jacó 
          e se alegrará  Israel..    
54. 4 Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. 5 Ele 
recompensará com  o  mal  os  meus  inimigos. 

55. 19 Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade (Selá),  
              porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. 

56.2...   ó Altíssimo... 8 Tu contas as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas no teu odre.  
                Não estão elas no teu livro? 

57. 3 Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me.               
          (Selá.) Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. 

58.11 deveras há um Deus que julga na terra. 
 
59.5   Tu, pois, ó SENHOR, Deus dos Exércitos,                   
                 Deus de Israel 

60. 4  (Tu) Deste um estandarte aos que te  
 temem, para o arvorarem no alto, pela  causa da verdade. (Selá.)...6  Deus falou na sua santidade; 
eu me regozijarei... 11 Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem.12 Em Deus 
faremos proezas; porque ele é que pisará 
                               os nossos inimigos. 

62 6 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei abalado...8 Deus é o 
nosso refúgio. (Selá.).. .11 poder pertence a Deus 
12 A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois Tu retribuirás a cada um segundo a sua obra 

63.1 1 Ó DEUS, tu és o meu Deus, de madrugada  
           te buscarei; a minha alma tem sede de Ti 

64.7     Deus atirará sobre eles uma seta,  
              e de repente ficarão feridos. 

65 2 Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne...  3.  tu limpas as nossas transgressões 
.  5 ó Deus da nossa salvação;  



         tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar.      
    6    O que...7 o que... 
    8    Tu fazes... 9 ,10 e 11  Tu  ... 

Sl 66.5   ele é tremendo...     .7 Ele governa eternamente  
 
Sl 68.2   assim tu os impeles... 5 Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus...  .6 Deus faz que o solitário 
viva em família; liberta os presos e os faz prosperar... .9 Tu, ó Deus...  
        .11  ... 14,15,16,17,18,19,20,21,22...33               Sl 68.35 Ó Deus, tu és tremendo   
 

Sl 69.21 Jesus: fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.>  Mt 27.48 +  
        . 33  ...e  35   
 
Sl 70.5. Tu és o meu amparo e o meu libertador 
 
Sl 71.5  tu és a minha esperança... 18  estou velho 
 
Sl 72.12 -13 ele livra ao necessitado quando clama,  
                      - como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. 
 
Sl 73.1  bom é Deus p/ Israel + limpos de coração 
         .24 Tu me guias com o teu conselho, 
                   e depois( Tu)  me receberás em glória. 
 
Sl 74.12 Deus é o meu Rei... operando a salvação              13, 14, 15, 16, 17 
 
Sl 75.7 Deus é o que julga;   a um abate, e a outro exalta. 
 
Sl 76.4 Glorioso és tu,..      .7 Tu, sim, tu és tremendo12 
 
Sl 77.13 que deus é grande como o nosso Deus?     14 Tu és o o Deus que fazes maravilhas 

Sl 78.12 Maravilhas fez ele ... 13,14,15,16, 20 ,    23 a 28, 33,38-39, 42 a 55, 59-72 
 
Sl 80.1 Ó pastor de Israel...Ttu, que guias...   que estás entronizado sobre os querubins,   
                                                                                    resplandece . 5-6, 8-9  
 81.6 Livrei da carga o seu ombro;  suas mãos ficaram livres dos cestos 
    ..7 Na angústia... te livrei                       8 a 16 
 
Sl 82.1 Deus está na assembléia divina; julga ... 
 
Sl 83.18 só tu, cujo nome é o Senhor,   és o Altíssimo 
  
Sl 84.11 o Senhor Deus é sol e escudo; 

Sl 85.1 -2   Mostraste favor  

Sl 86. 5     tu, Senhor, és bom,  pronto a perdoar... 
        .10     tu és grande e fazes maravilhas;  só tu és Deus  
Sl 86.15 , és um Deus compassivo e benigno, longânimo, e abundante em graça e em fidelidade 
 
Sl 87.2  e  6   

Sl 89.3-4 Fiz um pacto com o meu escolhido   ; jurei ao meu servo Davi:  .6 a  14, 17-18  
Sl 89.19-37   promessas a Davi     
 
 90.2 , de eternidade a eternidade tu és Deus                     .3 a 5, 8 
  
91.3... ele te livra... 4 Ele te cobre  11  
   .. 14 a 16  Pois que tanto me amou, eu o livrarei 
  



92.8 Mas tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. (14 Na velhice...) .  15  o Senhor  é  reto 
  
93.1 O Senhor reina ... 4   poderoso  é o Senhor  

 94.1-2, Deus da vingança...  ó juiz da terra! 9 
      .11  o Senhor, conhece  (. 19  cuidados) ( 94.20  forja o mal tendo a lei por pretexto ) 22-23 

 95.3 – 5 o Senhor é Deus grande, e Rei grande  
     .6 -   o Senhor, que nos criou.. 7 – 11  
    .4 grande é o Senhor,  é mais temível ...  
     .5  o Senhor fez os céus .6 Glória e majestade... 
 
 97.1 O Senhor reina  .9-10 , és o Altíssimo , 
                         tu és...  
 98.1-3...   .9  ... julgará o mundo, e os povos ... 
  
99.1 O Senhor reina, 2 O Senhor é grande 
     4  És Rei poderoso...   . 8  .Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. 
 
 100.3 Sabei que o Senhor é Deus!.   5 o Senhor é bom 
 
 102.19 -20 olhou o Senhor para a terra,          25 – 27  Mas tu és o mesmo 
 
 103.3 É ele quem ..           -> todo o salmo exalta ao Senhor 

 104.1   tu és magnificentíssimo          >  todo o salmo O exalta 
 
105.7  Ele é o Senhor nosso Deus _   Histórico  
 
 106.1 ele é bom;  sua benignidade ( é eterna) . 
        8 Não obstante, ele os salvou ... Histórico  
 
 107.1 ele é bom;  sua benignidade ( é eterna)           > todo o salmo exalta o Senhor  
 
 108.4 grande... é a tua benignidade, e a tua verdade  
                       ( 6 Para que sejam livres os teus amados > Lc 1.74-75)  
       13 Em Deus faremos proezas;   ele calcará aos pés os nossos inimigos. 

109.21   a tua benignidade  (31  coloca-Se à direi-ta do pobre , para o salvar dos que o condenam 
  
110.4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, 
              2º  a ordem de Melquisedeque.   ( salmo messiânico)  

111.4 compassivo e misericordioso é o Senhor.   >  todo o salmo exalta o Senhor   
 
 112   PERFIL DO JUSTO ( Gabarito)  
 
 113.6 Se inclina para ver o que está no céu e na terra   .7  levanta do pó o pobre,  
               do monturo ...o necessitado 
 
114.7 Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó,  
                       presença espantosa, Isaías 2.10,19,21 > Ap 6.16  > Naum 1.5 
 
115.3 Deus está nos céus;  faz tudo o que lhe apraz.   (sobre os  ídolos com Sl 135)   
 
116.5 Compassivo é o Senhor,  justo;  misericordioso 
 
Sl 117  O MENOR  capítulo da Bíblia    

Sl 118.1 todo o salmo exalta o Senhor 
 



Sl 119.1   acróstico sobre  à Lei divina :  
               são 22(?) pequenos salmos com oito versos cada   um para cada letra do alfabeto hebraico   
 

Sl 120    a 134  cântico dos degraus : ( dizem que os peregrinos os  recitavam ao subir  às festas 
em Jerusalém )  ou.....  ao subir  a cada degrau do Templo        ( em  determinada festa...)  
 
120.1 Na  angústia clamei ao Senhor,    e ele me ouviu. 
 
121.1 Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?  Decorar  
                      :o Senhor nos guarda 
 
122.1 Alegrei-me ao dizerem:   Vamos à casa do Senhor 
 
123.1  tu que estás entronizado nos céus .2 como os olhos dos servos atentam ...nossos olhos 
atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. 
 
124.1 Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado ...   rompeu-se o laço ... e nós escapamos!  

125.2 Como  os montes ao redor de Jerusalém, -  assim o Senhor está ao redor do seu povo 
 
 126.3, grandes coisas fez o Senhor por nós, -  por isso estamos alegres. 

127.1 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham...  
           se o Senhor não guardar...   em vão vigiam 
 
128.4  assim será abençoado    o ...que teme ao Senhor 
 
129.4 O Senhor é justo        (.3 compridos sulcos>Jesus) 
 
130.3 Se tu.. observares as iniqüidades, Senhor   - quem subsistirá? 
     .4 Mas contigo está o  perdão,  para que sejas temido. 

131.2  qual criança desmamada ao colo de sua  mãe...  ( assim espero pelo Senhor...)   
 
132.11 O Senhor jurou a Davi...  - e não se desviará dela 
 
 133.1 Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!   
           como óleo ( traz unção) como orvalho  ( traz refrigério)   ALI  ordena a bênção !  

134.2 Erguei as mãos para o santuário,bendizei ao SR  
           ~~~~~   FIM  do cântico dos degraus ~~~~~~~~ 
 
135.6  Tudo o que o Senhor deseja ele o faz,        >   hino de louvor a Deus   
 
136.1 Dai graças ao Senhor, porque ele é bom 
              REFRÃO: ; porque  sua benignidade dura para sempre. 

 137.2 Nos salgueiros... penduramos   nossas harpas         ( salmo dos exilados)  
 
 138.6 Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde; 
                                                                mas  ao soberbo, conhece-o de longe. 
139.7 Para onde me irei do teu Espírito,- ou para onde fugirei da tua presença ? 

140.  7  tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. . 
      .12  o Senhor manterá  a causa do aflito,  e  o direito do necessitado 

141.3  Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca... 
 
142.3 Quando dentro de mim esmorece o meu espírito,   então tu conheces a minha vereda 

143.2   não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.         
   > .8 – 12  decorar esta  oração  



144.1    o SR  adestra as minhas mãos para a peleja 

145.3  Grande é o Senhor...  .8-9, .14 O Senhor sustém a todos os que estão a cair, 
                                                             e levanta  a todos os que estão abatidos  
                                                 ( como se diz aviões de guerra. tirados de combate ) 
                                                            > queda: Sl  37.24  e   Pv 24.16 

146.6 que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre;      
      .7 que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados;  
      .8 o Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os abatidos; o Senhor ama os justos. 
      .9 O Senhor preserva os peregrinos; ampara o órfão e a viúva; 
                                                                   mas transtorna o caminho dos ímpios. 
146.10 O Senhor reinará eternamente: o teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. 
               Louvai ao Senhor! 
 
147.  2 O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel;   
        .3 sara os quebrantados de coração, e cura-lhes as feridas;   (todo o salmo exalta o Senhor)        
       .13 ele fortalece as trancas das tuas portas; abençoa aos teus filhos dentro de ti.  
       .14 Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras; quem do mais fino trigo te farta; 

148.13 Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso;  
                 a sua glória é acima da terra e do céu.  >  todo o salmo exalta  o Senhor   

149.5 Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos   
       .6 Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes,   
       .7 para exercerem vingança sobre as nações, e castigos sobre os povos;  
       .8 para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; 
       .9 para executarem neles o juízo escrito; esta honra será  para todos os santos  >Sl 50.5 
                                                                                  (  os salvos  no Milênio.) 
                   Louvai ao Senhor  !  
  
150.6 Tudo quanto tem fôlego      Todo ser que respira louve ao Senhor. !  -x- fim dos salmos 

 


