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Cap  01     Falar  em  Salmos: manual  prático  do  andar  com  Deus  
 
  Um dos modos práticos de sermos cheios do Espírito Santo é falando em Salmos,  
# Ef 5.18-21 ( ler o texto todo) 
Será usar vocabulário que só crente entende? 
Como testemunhar de Deus se o incrédulo não entende o que se diz ? 
 
Falar em Salmos é despejar o coração perante Deus 
É falar a verdade no íntimo, Sl 51.6  
É lucidez quanto ao que acontece ao redor 
É estar ciente do que O SENHOR É... 
(e de que o inimigo não brinca) 
É cantar e chorar, humilhar-se e adorar a Deus  
É louvar pelo que Ele é, e agradecer pelo que Ele faz. 
É testemunhar os feitos do Senhor, e proclamar Sua soberania e vitória. 
É confessar pecados 
 
É FALAR NO POSITIVO : foca a solução não só o problema  
- expressa fé no suprimento / na solução de Deus  
 
Falar em Salmos não é enfeitar a vida, 
                                       Espiritualizar tudo. 
                                       Fazer de conta que tudo está bem, 
                                      Camuflar sentimentos, nem racionalizar problemas  
Falar em Salmos não é dar uma de super-crente: 
                                      esnobar superioridade espiritual, 
                                      determinar o que se quer,  
                                      entrar no terreno do inimigo ao som de fanfarras 
 
Falar em Salmos  é, sim,  orar sem cessar ( 1 Ts 5.17) pois orar é falar com Deus  
# experimente' conversar com Deus andando, fazendo o serviço de casa, 
    - no trânsito, na fila do banco ( e vai descobrir outros lugares...)  
             > Essas prosinhas informais são preciosas ! 
 
A boca fala do que está cheio o coração Lc 6.45 
Quer saber quem você é?  OUÇA SUAS PALAVRAS 
 
Dizem que uma atitude vale mais do que mil palavras  
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Falar em Salmos é quando: 
- As atitudes expressam decisão e determinação de andar com Deus  
                ( QUANTO A MIM...MAS EU...)  
- Os critérios espelham a vontade de Deus. 
       - e você não vive como todo mundo Sl 1.1 
 
Gostaria de desafiá-lo a ler um Salmo por dia, 
  Descobrir o que O Senhor é ... ( colorindo de amarelo o é , o ) 
     Comece a falar em voz alta, o que o Senhor é... indo de amarelinho em amarelinho,  
        - especialmente quando estiver aborrecido, cansado ou sob “pesada nuvem negra” 
 
Como o gosto de uma comida deliciosa, só vai saber se experimentar !  
 
> Decida praticar essa novidade, verá a diferença no seu dia a dia e,  
     - de fato, será BEM AVENTURADO ( FELIZ) COM Deus Sl 1.1 !                 =x=  
 

Cap  02     o  SENHOR  é...  (louvemos  ao  Senhor  por  isso )    
 
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 esquemas, aulas, apostilas ou o que fosse... na ocasião.  
 
Quando Jesus disse: de seu interior fluirão rios de águas vivas (Jo 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 por todo lado !  
 
* Requer tempo e mente organizada para arquivar tudo e saber onde está, depois.  
    ( Confesso que, apesar de meu empenho, ainda há muito o que 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 o ônibus à noite, havia um percurso de quase 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, li no Sl 18.2 _ o Senhor é meu rochedo, fortaleza, 
libertador, meu Deus, meu rochedo em que me refugio, meu escudo, a força da minha 
salvação, meu baluarte.’_  Espera um pouco: Ele é tudo isso; é mesmo?  
 

• Creio nisso?  Então meus sentimentos, como me sinto, não altera o que Deus é... e a 
Palavra diz que Ele é. Então, como estivesse cansada demais para pensar, para 
decorar, escrevi num cartãozinho e 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 importa como eu me sinta, não importam meus 
sentimentos.  
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*Não dá para explicar o gosto do sorvete de morango: precisa experimentar. 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;  
  
*Aqui vão algumas “amostras” que _ espero_ irão atiçar seu “apetite”para conhecer mais e 
melhor, pessoalmente, o Senhor através de preciosas 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 amarelo os monossílabos: .é, meu, Tu, és, o , 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)  
 
Sl 9.9  o Senhor é alto refúgio para o oprimido, 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 nossos  
    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 dinheiro e do seu tempo: trabalho  
Ee quando não está no trabalho?  O que deixa você satisfeito? Sl 1.2  

➢ Tem seu prazer na Lei do Senhor e nela medita dia e noite  
Sem isso, só resta descontentamento crônico  que, de mil modos, se procura preencher em vão.  
 
Sl 18.32 Deus  é  o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho  

▪   Este salmo consta 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  

- 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 sou Santo. Quando confusa, pelo peso de minha 
natureza pecadora, vou a Ele: _ Como pode, Senhor ? _ O que fazer, Senhor ? Não sou e nem 
consigo ser... a Palavra me apruma: Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus: sabedoria e 
justiça, santificação e redenção, 1 Co 1.30  
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? Bem, 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 .1 o Senhor é a minha luz  ( Ele esclarece) e a minha salvação: ler o salmo todo!  
  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;  
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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. 
☺ numa conversa informal, uma moça diz: Era nessas cidades de refúgio _ onde o criminoso 
acidental ficava isento da vingança do crime, 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 ( não julgueis)  
 
Leia os Salmos: tem muito mais lá ! –x-  
 
 

Cap  03     o  SENHOR  faz... fará... 
 
 ‘SE QUERES A PAZ, PREPARA A GUERRA’ ( lema de famoso general romano )  
> é no tempo de paz que se treina o soldados, estoca-se o arsenal de armas. 
é no tempo de paz que os cristãos se preparam para os dias difíceis, para os momentos de 
tentação e de provas do Senhor : a maioria dos cristão só buscam ao Senhor e lêem a Bíblia 
nas dificuldades e ficam em apertos pois não sabem manejar bem a Palavra da Verdade...nem 
onde buscar munição para rechaçar o inimigo . 
 Dedique um tempo para marcar em sua Bíblia textos que revelam a pessoa do Senhor          
               a) serão edificantes no momento  
               b) servirão de preparo para o futuro:  
 
  Fato: o Espírito Santo faz lembrar o que temos ouvido da Palavra, João 14.26 
           > o que irá trazer à nossa memória, se não temos colocado nada lá ??? 
Compartilho com você o que alimentou a minha alma, pondo a ‘ lanterna’ nos textos que revelam 
a pessoa do Senhor ( assim você não precisa ler os salmos  
inteiros para descobrir_ é só pintar de amarelo referência após referência )  
 
Obs_: selecione APENAS os textos com referências para imprimir numa só folha, frente e verso!  
 
 

o SENHOR já fez...  
 
Sl 4. 3 _ separou para Si o piedoso, / 8.1,2,5 * já preparou tribunal ( 9.7 )  
 
     9. 4 _ Te assentaste no tribunal, julgando justamente / 10.14 * Tu o viste ... 
  
 14.2, 7 _ o SR olhou para ver ... / 28. 5 *fundou, firmou a terra 
 
 33. 9 _ o Sr Se assentou sobre o dilúvio... / 50. 1 falou e foi feito, mandou, logo 

apareceu / 53.2 _falou / chamou a terra, olhou para ver( não há que m faça o bem )  
 
Sl 102.19-20 * o Sr contemplou a terra _ para ouvir o gemidos dos presos  
_ para soltar os sentenciados à morte 
 

o Senhor  faz.... 
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Sl  1. 6 _ o SR conhece... / Sl 5.5, 11 _ defende quem confia  
  
     5. 12 _ abençoa o justo, 5. 12 _ circundá-lo-ás da Tua benevolência 
 
 Sl 7.9 _ prova coração e rins / 10.14 _ o SR vê , atenta ...  
 
10.17-18 - ouve desejo dos mansos / conforta seu coração / faz justiça ao órfão,oprimidos  
 
11. 4-5 _ olhos atentos, provam filhos dos homens / o SR prova o justo 
 
12.5,7 _ ( vê a opressão do pobre, ouve gemido do necessitado)  
                      >  Me levantarei agora,porei a salvo... guarda, livra para sempre 
 
17. 7 _ Livras os que em Ti confiam / livra aflito, abate os olhos altivos  
 
18.41 _ não respondeu  
 
21. 8 _ a mão do SR... alcança todos Seus inimigos / os que Te aborrecem  
 
22.28 * o Sr domina... ensina... o caminho ao pecador / * guia retamente ... os mansos  
 
25. 8 _ ensina o Seu caminho ( aos que O temem )  
 
25.12,14 _ ensina o caminho que deve escolher / lhes mostrará o Seu concerto 
 
29.10-11 _ Se assenta = Rei perpetuamente / guarda Sua bondade aos q. O temem 
31.19-20 _ mostra Sua bondade (aos que confiam nEle perante . os homens )  
 
31.23 _ guarda os fiéis / retribui com abundância aos soberbos 

 
32.1-2 _ o Sr perdoa / não imputa maldade  
 
33.7,10 _ ajunta as águas... / põe abismos em depósitos  
  _ desfaz o conselho das nações / quebranta o intento dos povos.  
  _ olha desde os céus, está vendo todos os homens.  

_ contempla todos os moradores da terra 
   
33.13,15, 18 _ forma o coração de todos eles / contempla todas suas obras 8 
  _ olhos do SR sobre os que O temem / esperam na Sua misericórdia  

_ livra sua alma da morte / conserva-os vivos na fome 
 
34. 7  * anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que O temem, e os livra  

   * olhos do Sr sobre o justo / * ouvidos atentos ao s/clamor 
 
34.15-20 * face do SR contra quem faz mal, desarraiga da terra a memória deles 
  * responde quando o justo clama / livra-o de todas as suas angústias  
  * está perto do quebrantado / * salva os contritos de coração ( coração)  
  * livra o justo ( de muitas / de todas)  
 
34.20-22 * guarda todos os seus ossos, ( não se quebra) → Jesus  
                * resgata a alma dos Seus servos / xq : nenhum será desolado  
 
35.10  xq   livra o pobre do maior do que ele, sim, o pobre e necessitado do que o rouba  
 
35.22 * Tu o tens visto ... / * conserva homens / animais Sl 37.3-8 decorar  
 
37.13,17 *o SR ri do ímpio que maquina / * o Sr sustém o justo  
 
37.23 * conhece os dias do reto / * confirma os passos do homem bom  
 
37.24 * o sustém, mesmo que caia / não desampara Seu santos  
 
28 * preserva-os para sempre, * Promessa (xq) 41.1,2,3 / 42.8  
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44.21 * sabe os segredos do coração / * reina sobre as nações  
 
47. 8 * Se assenta no trono de Sua santidade / 48. 7 _ quebras as naus  
 
50.11 * conhece todas as aves / 59.13 * reina em Jacó...  
 
62.12 * o poder pertence a Deus e a misericórdia  
 
65.2,4 * ouve as orações / 65. 6 * escolhe e faz chegar a Si  
 
65. 8 * consolida os montes, aplaca o ruído dos mares / o tumulto das gentes 
  * faz alegres as saídas... visita e refresca a terra / enriquece com o rio de Deus 
 
65.6-11 * prepara o trigo...enche sulcos de água...aplana as leivas,  
  amolece com chuva, * abençoa suas novidades / coroa o ano com Tua bondade 
 
66. 7 * domina eternamente / v 9 * Seus olhos estão sobre a nação /  
  *sustenta com vida nossa alma / * não consente que sejam abalados os nossos pés  
 
68.2,4 * impeles inimigos =fumo / v 33 * montado sobre os montes, sobre os céus dos céus,  
 
69.33 * ouve os necessitados / não despreza seus cativos /  
 
75. 7 * a um abate, a outro exalta / 80.5_ dá a beber o cálice de juízo ! Sl 89.38-45  
 
94.11 * conhece o pensamentos dos homens, que são vaidade  
 
93_ 97_ 99 _ o SR reina / os montes se derretem como cera na presença do Senhor  
 
97.10 * guarda a alma dos Seus santos / - livra da mão do ímpio  
 
99. 4 * firma a eqüidade, * faz justiça e juízo em Jacó 
 
 
102.19-20 * o Sr contemplou a terra para ouvir o gemidos dos presos 
  -para soltar os sentenciados à morte 
 
103. 3 * perdoa todas as nossas iniqüidades / sara ... nossas enfermidades 
      v4 * redime da perdição... v5 * coroa de benignidade, misericórdia  
      v6 * farta tua boca de bens → tua mocidade se renova  
      v12 * faz justiça e juízo a todos os oprimidos  
 
103.13-14 * afasta nossas transgressões... * Se compadece ( dos que O temem)  
 
104.2-4, 6,10 * conhece nossa estrutura, * lembra-Se que somos pó 
      13-15 * faz sair as fontes nos vales / rega os montes / faz crescer a erva  
 
104.20 * ordena a escuridão ( sustenta todas as coisas, os animais) 
 
104.28-30 * renova a face da terra 
 
107.25 * manda no vento / 28 * livra das necessidades quem clama na angústia  
 
104. 33-37 * reverte situações / * * abençoa ... Sl 107.38  
 
107.40, 41 * derrama desprezo sobre os príncipes, os faz andar desgarrado  
                    *livra da opressão o necessitado / multiplica as famílias = rebanhos 
 
111..6,7 * o SR habita nas alturas, * inclina-Se para ver... 
 
116. 6 * levanta o pobre do pó, * do monturo, o necessitado 
      v 9 * faz a estéril ser mãe / * guarda os simples  
 
123. 1 * habita nos céus / 127.1 * dá o sono aos Seus amados _ enquanto dormem  
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130.3 * se observar a iniqüidade, quem subsistirá? . 
 
133.3 * ali...ordena a bênção _ onde irmãos vivem em união  
 
135.7 * faz subir vapores da terra, relâmpagos, ventos  
136.4, 24 * faz maravilhas ... / 138.6 * dá mantimento a toda carne 
  * Ainda que é Excelso, atenta para o humilde / conhece o soberbo de longe 
 
144.10 _ dá salvação aos reis / sustenta todos os que caem / levanta todos os abatidos  
 
145.16 * abre a mão.../ v20 *farta o desejo dos viventes .  
 
146. * dá o mantimento a seu tempo / * guarda a todos que O amam,  
        * guarda a verdade para sempre / * faz justiça aos oprimidos / dá pão aos famintos  
         * solta os encarcerados, * abre os olhos aos cegos, * levanta os abatidos 
 
146.6-9 * ama os justos * guarda os estrangeiros * sustém o órfão e a viúva 
              * transtorna o caminho dos ímpios 
 
147.2 _ * edifica a Jerusalém * congrega os dispersos / * sara quebrantados de coração  
 
147.4 _ * pensa-lhes as feridas / v 6 * conta as estrelas, chama-as pelo nome  
     v 6 * eleva os humildes / v 8 * abate os ímpios / * cobre o céu de nuvens,  
     v 9 * prepara a chuva * faz produzir erva * dá o sustento aos animais, aos corvos,  
              quando clamam / v 10-11 * não Se deleita na força do cavalo, nem Se compraz  
                nas pernas... * agrada-Se dos que O temem e esperam na Sua misericórdia  
 
147.13-19 
 
148.14 / 149.4    * exalta o poder do Seu povo / * agrada-Se do Seu povo _ N☺ DI 

 
o SENHOR   fará... 
 
 02. 4 * o SR Se rirá ( dos rebeldes) / v 6 * os esmigalharás... os despedaçarás...  
  * destruirás o mentiroso, os derribará, não os reedificará (quem não atende à obra do Sr) 
 
05. 6 * aborrecerá o sanguinário e fraudulento / 7.8 7.12 * julgará os povos  
 
08.6 * julgará o mundo ( 9.8 ) / Sl 11. 6 * exercerá juízo sobre povos 
 
12. 3 * fará chover ( juízo) ...sobre o ímpio ( ver perfil Sl 50.16-21 e Sl 10)  
 
18.25 * cortará... os lábios dos lisonjeiros / e ...dos soberbos  

* o SR Se mostrará.... - benigno com o benigno / sincero com o sincero, 
- puro com o puro / indomável com o perverso  
* fará como forno de fogo → aos que Te aborrecem: os devorará ...  
*destruirá seu fruto, sua semente : seus filhos → aos que dão as costas ao Sr  
-Tu lhes fará voltar as costas, - lhes apontarás ...ao rosto 
 o SR dará força ao Seu povo / * abençoará com paz... 

  
31.19 Oh! quão grande é a tua bondade , que guardaste para os que te temem,  
e que Tu mostraste aos que em Ti se refugiam na presença dos filhos dos homens  
 
 
31.20 * Tu os esconderá no secreto de Sua presença dos desaforos dos homens;  

* escondê-los-á em pavilhão das contendas das línguas 
27.14 e 31.24 * fortalecerá o coração > aos que se esforçam e esperam no Senhor  
 
14.7 = 53.6 ... ‘Quando o Senhor (Deus) fizer   voltar  os cativos do seu povo,   

- então(~) se regozijará Jacó e se alegrará Israel ‘           -x- 
 

Cap  04     O  TEMOR  DO  SENHOR 
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  Algumas considerações das Escrituras sobre o TEMOR DO SENHOR,  

- para nossa instrução e ensino, visto  ser assunto tão pouco comentado atualmente  

AFINAL,  O QUE  É   ‘TEMOR do SENHOR’ ?  
 
Sl 19.9 O temor do Senhor é limpo, e permanece para sempre;  
                - os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. 
 
Sl 34.11-14 Vinde, filhos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.  
                   Quem é o homem que deseja a vida, e quer longos dias para ver o bem?  
   .13  Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente.  
   14      Aparta-te do mal, e faze o bem  
                busca a paz, e segue-a. 
 
Sl 111.10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ; 

 têm bom entendimento todos os que  cumprem os seus preceitos; 
➢  o seu louvor subsiste para sempre. 

 
Pv 1.7 O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; 

➢  mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução.  
 
Pv 15.33 é a instrução da sabedoria... 
 
O temor do Senhor é odiar o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho,     
                                 - e a boca perversa, eu os odeio.  Pv 8.13 
 
Sl 90.11 Quem conhece o poder da tua ira?  
                - e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? 
 
Sl 130.4 Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. 
 
 
Sendo assim, oremos como o salmista :  
 
Sl 86.10 Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade;  
  - dispõe o meu coração para só temer o Teu nome. ☺  
---------------      --------------     ----------------     ----------------     ---------------- 

• *Convém frisar que Deus não faz acepção de pessoas,  Atos 10.34  

 

➢ Mas não  trata a todos da mesma forma, pois não seria justo . 

➢ Com o benigno te mostrarás benigno;  

➢ e com o homem sincero te mostrarás sincero; 

➢ Com o puro te mostrarás puro;  

➢ e com o perverso te mostrarás indomável.   Salmo 18.25-26 

➢ é o que chamamos de Princípio espelho 

-----------     -----------     -----------     -----------     -----------     ----------     ---------- 

• Interessante sugestão de estudo: ‘catar’  nas Escrituras ‘os que...’  
 

• Então,  buscamos como o Senhor  considera e trata  os que O  temem 
 
Sl 25.14 O conselho do Senhor é para aqueles que O temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. 
 
 
Sl 31.19 Oh! quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem,  
  que Tu mostraste aos que em Ti confiam ( se refugiam)  

➢  na presença dos filhos dos homens  
 
Sl 33.18 Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, 

> sobre os que esperam na sua benignidade, 
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Sl 34.7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 
 
Sl 34.9 Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. 
 
Sl 55.19 Deus ouvirá; e lhes responderá aquele que está entronizado desde a antigüidade;  

- porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. 
 
Sl 60.4 Deste um estandarte aos que te temem, para o qual possam fugir de diante do arco. 

- Para que o possa arvorar pela causa da verdade  
 
Sl 61.5 Pois tu, ó Deus, ouviste  meus votos;Deste-me a herança dos que temem o teu nome. 
 
Sl 85.9 Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, 

- para que a glória habite em nossa terra. 
 
Sl 103.11 Pois quanto o céu está elevado acima da terra,  
  - assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. 
 
Sl 103.13 Como um pai se compadece de seus filhos, 
  - assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 
 
Sl 103.17 Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre os que o temem,  
  - e a sua justiça sobre os filhos dos filhos 
 
Sl 111.5 Dá mantimento aos que o temem; lembra-se sempre do seu pacto. 
 
Sl 115.13 abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. 
 
Sl 145.19 Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e os salva. 
 
Sl 147.11 O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. 
 
Ec 8.12 Ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem,  
  contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus,  

➢ porque temem diante dele;  
 
Ml 3.5 E chegar-me-ei a vós para juízo; e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, 
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador 
em seu salário, a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro,  

➢ e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. 
--------------------------------  
 
Pv 10.27 O temor do Senhor aumenta os dias; mas os anos dos ímpios serão abreviados. 
 
Pv 19.23 O temor do Senhor encaminha para a vida;  
  - aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. 
 
Pv 22.4 O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, e honra e vida. 
 
Jr 2.19 A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão;  

sabe, pois, e vê, que má e amarga coisa é o teres deixado o Senhor teu Deus,  
e o não haver em ti o temor de mim,  diz o Senhor Deus dos Exércitos. 

 
 ATITUDES ( A )  em relação  ao temor do Senhor 
 
Sl 2.11 Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. 
 
Sl 5.7 Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa; 
  - e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. 
 
Sl 36.1 A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração; 
                - não há temor de Deus perante os seus olhos. 
 
Sl 119.38 Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. 



10 
 

 
Sl 119.120 Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e tenho medo dos teus juízos. 
 
→ Sl 118.4 Digam, pois, os que temem ao Senhor: A sua benignidade dura para sempre 
 
Sl 119.63 Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. 
 
Sl 119.74 Os que te temem me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra. 
 
Sl 119.79 Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. 
 
Pv 1.29 Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor; 
 
Pv 2.5 então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. 
 
Pv 14.26 No temor do Senhor há firme confiança; e os seus filhos terão um lugar de refúgio. 
 
Pv 14.27 O temor do Senhor é uma fonte de vida,  
                   - para o homem se desviar dos laços da morte. 
 
Pv 15.16 Melhor é o pouco com o temor do Senhor,  
                   - do que um grande tesouro, e com ele a inquietação 
 
Pv 16.6 Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniqüidade;  
                  - e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. 
 
Pv 23.17 Não tenhas inveja dos pecadores; antes conserva-te no temor do Senhor todo o dia. 
 
Is 8.13 Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai; e  
                    - seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. 
 
Is 29.13 Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e 
com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração,  
- e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor; 
 
Is 33.6 Será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, e 
conhecimento; - e o temor do Senhor é o seu tesouro. 
 
Jr 10.7 Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? pois a ti se deve o temor; porquanto  
-entre todos os sábios das nações, e em todos os seus reinos ninguém há semelhante a ti. 
 
Os 3.5 Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei;  
- e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor, e à sua bondade. 
 
Jn 1.16 Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor;  
- e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. 
 
Ml 1.6 O filho honra o pai, e o servo ao seu amo; se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? 
E se eu sou amo, onde está o temor de mim? diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes,  
- que desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que temos nós desprezado o teu nome? 
 
Sl 64.9 E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus,  
- e considerarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos 
 
Sl 76.11 Fazei votos, e pagai-os ao Senhor, vosso Deus; tragam presentes, os que estão em 
redor dele, - àquele que deve ser temido. 
 
É  Manifestação do Espírito de Deus  
 
Is 11.2 E repousará sobre ele ( o Messias) o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de 
entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do 
Senhor. Is 11.3 E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará segundo a vista dos seus 
olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos; 
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Jr 32.40 e farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem; 
- e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. 
 
 
 
Sl 90.11 Quem conhece o poder da tua ira?  
                - e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? 
 
Sl 130.4 Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. 
 
 

Sendo assim, oremos como o salmista:  
 
Sl 86.10 Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade;  
  - dispõe o meu coração para só temer o Teu nome. ☺  
 

--------------------      ---------------------      ---------------------      --------------------- 

Cap  05     PERFIL DOS ÍMPIOS   
 

*As Escrituras dão  critérios para verificar atitudes nossas e dos que nos cercam, 
       

- para sabermos com quem estamos lidando  
- ou tendo relacionamento de amizade  

 

Salmo 50.16 – 21 ao ímpio diz Deus :  
>  que tens tu que recitar Meus estatutos, e tomar Meu concerto na tua boca ? 
       ☺   é importante notar que o ímpio é religioso  

e conhece bem as Escrituras, até de cor 
 

> pois aborreces a correção, lanças Minhas palavras para detrás de ti  
       ☺  mas no seu coração despreza a correção do Senhor  

e ignora as diretrizes da Palavra 
 

>quando vês o ladrão, consentes com ele *  
  ☺   ‘não te condenes no que aprovas’ Rm 14,22 
 
> tens tua parte com adúlteros, soltas tua língua para o mal  
>tua língua compõe engano, assenta-te para falar mal de teu irmão  

> falas mal contra filho de tua mãe  
>Estas coisas tens feito e Eu Me calei .Pensavas que EU era como tu 
 
>Mas EU te argüirei e, em sua ordem, TUDO porei diante dos teus olhos  
      ☺ como em um filme, cena por cena, o vídeo tape de nossa vida !  
 

➢ Ouví, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus  
  Para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre 

 

- Apresentados de modo sucinto, podem ser marcados com sigla ( i ) à margem de sua Bíblia. 
                         
 O IMPIO  ESTÁ SOB  SISTEMATICO  JUÍZO DE DEUS 
 
  1.4 são como a moinha ( palha) que o vento espalha / 1.6 o caminho dos i perecerá  
  
  9.16 são enlaçado nos seus próprios feitos / 9.17 serão lançados no inferno 
 
10.2 na sua arrogância , persegue furiosamente o pobre  
10.3 gloria-se do desejo de sua alma / bendiz ao avarento, blasfema do Senhor / 
 
10.4 por causa do seu orgulho não investiga / todas suas cogitações são: - Não há Deus 
.    5 seus caminhos são sempre atormentadores  

 os juízos de Deus estão longe dele, em grande altura 
 trata com desprezo seus adversários  
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10.6       diz em seu coração: - Não serei abalado, nunca me verei na adversidade  
10.7-8    sua boca está cheia de imprecações, enganos,astúcia,   
  debaixo de sua língua há malícia e maldade Ocultamente mata o inocente,  

seus olhos.... fixos sobre o pobre  
10.9        arma ciladas, em esconderijos, para roubar o pobre, rouba-o, colhendo em sua rede  
10.10     dissimula para que o pobre caia em suas fortes garras  
10.11     diz em seu coração:- Deus esqueceu-Se,cobriu Seu rosto, nunca verá isto 
 
Por que blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu não inquirirás ?  
11.2 os ímpios preparam setas para atirar, às ocultas, aos retos de coração 
 
10.15 Deus quebranta o braço do ímpio busca sua impiedade, até nada mais achar dela  
 
11.5-6 o SENHOR aborrece o ímpio;  
  sobre o ímpio fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso:  

eis a porção de seu copo 
12.2,3 cada um fala com falsidade lábios lisonjeiros, coração dobrado  

o SENHOR cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente  
 
12,4-5 Dizem: - Com nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos,  
  quem é o SENHOR sobre nós ? Por causa ...(disso... )  

Me levantarei agora, diz o SR, porei a salvo aquele para quem eles assopram 
 
12.8 os i. circulam por toda a parte quando os ais vis dos filhos dos homens são exaltados  
 
14.1 Disse o néscio no seu coração: - Não há Deus  
  Têm-se corrompido, Fazem-se abomináveis em suas obras 
 
14.4 Não invocam ao SENHOR / 17.9-10 os ímpios oprimem, são inimigos mortais  
  andam cercando, na sua gordura se encerram, falam soberbamente 

andam espiando nossos passos fixam seus olhos para nos derribarem por terra 
 
17.12 como leão, deseja arrebatar a presa, 1 Pe 5.7 
  como leãozinho , põe-se em esconderijos  
 
17.14 homens do mundo, cuja porção está nesta vida_  
  - ventres cheios de tesouros ocultos, seus filhos estão fartos  
 
28.3 falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal em seus corações  
 
28.5 não atentam para a obra do SENHOR nem para o que Suas mãos têm feito  
  o SENHOR os derribará, não os reedificará. Confundidos, emudeçam na sepultura! 
 
31.17 lábios mentirosos, dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo  
 
32.10 o ímpio tem muitas dores / 34.21 a malícia matará o ímpio  
 
36.1 a prevaricação do i. diz no seu coração não há temor de Deus a seus olhos 
 
36.2 a seus olhos se lisonjeia até que sua iniquidade se mostre detestável 
 
36.3-4 suas palavras são malícia, engano; deixou de entender , de fazer o bem  
  maquina o mal em sua cama, põe-se em caminho que não é bom  
  não aborrece o mal _  
 
37.10 ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para seu lugar e não estará 
 
37.14 puxaram da espada, entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado  
  para matarem os de reto caminho mas sua espada lhes entrará no coração  
  seus arcos se quebrarão  
 
37.12 – 13 maquina contra o justo, contra ele range os dentes  
  o SENHOR Se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia  
 
37.16 Vale mais o pouco que tem o justo do que riquezas de muitos ímpios 
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      17 os braços dos ímpios se quebrarão 
37.20 os ímpios perecerão;  

os inimigos do SENHOR desaparecerão ;  em fumo se desfarão  
37.21 toma emprestado e não paga  
 
37.28 sua descendência será desarraigada / 37.32 espreita o justo, procura matá-lo 
  [  tu verás quando os   ímpios forem  desarraigados] 
37.35  Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal 

 mas passou e já não é; procurei-o mas não se pôde encontrar 
 
37.38 as relíquias dos ímpios, todas perecerão  
 
58.3  Alienam-se desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras  
    .4    Têm veneno como serpente, têm tapados seus ouvidos qual víbora surda  
 .10     o justo lavará seus pés no sangue do ímpio 
 
64.3 afiaram suas línguas como espada, armaram por flechas palavras amargas 
  para, de lugares ocultos, atirarem sobre o reto  

Disparam sobre ele de repente e não temem ! 
64.5  Firmam-se em mau intento ,falam de armar laços secretamente  dizem : Quem os verá ?  
 
→ fazem indagações maliciosas ,inquirem TUDO, até o íntimo de cada um ☺ xeretas!  
 
64.7-8 Deus disparará sobre eles uma seta e,de repente, ficarão feridos -  
  _assim, eles farão com que suas línguas voltem-se contra si mesmos  
  Nada sabem, nem entendem, andam em trevas ] 
 
73.3 são prósperos, [ 82.5 ] não há apertos em sua morte, firme está sua força 
  não se acham em trabalhos como outros, nem são afligidos como os outros  
 
73.6 a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como adorno  
  - têm os olhos inchados de gordura, Superabundam as imaginações de seus coração 
73.6 _ São corrompidos, Tratam maliciosamente de opressão, Falam arrogantemente  

- Erguem sua boca contra os céus, Sua língua percorre a terra  
73.10 seu povo volta aqui, [?] águas de copo cheio se lhes espremem (?) 

Dizem : - Como sabe Deus ? ou - Há conhecimento no Altíssimo? 
Estão sempre em segurança, Suas riquezas aumentam  
☺ com isso, o salmista ficou ‘sobremodo perturbado  
>  ATÉ que entrei no santuário, Então entendi eu o fim deles  

 
73.18 -19 Deus os coloca em lugares escorregadios, lança-os em destruição 
  caem na desolação, NUM MOMENTO totalmente confundidos de terrores  
94.3  até quando saltarão de prazer ? 

 até quando.. .proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão os que praticam iniquidade? 
 
94.5  reduzem a pedaços Teu povo, afligem Tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, 
   tiram a vida ao órfão  
 94  7    e dizem : O SENHOR não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó 
94.13    ( há ) a cova para o ímpio 
 
112.10  o ímpio verá ...como age o justo e se enraivecerá,  

- rangerá os dentes e se consumirá , o desejo dos ímpios perecerá  
1 
19.95  ímpios me esperam para me destruir  mas eu ...  
  mas eu atento para os teus testemunhos ( atitude do justo) 
 
119.110 ímpios me armaram laços /contudo não me desviei dos teus preceitos. 
 
140.4 são violentos . propuseram-se desviar meus passos, são soberbos, armam laços  
  _ estendem rede à beira do caminho  
 
146. 8   [oração do justo ] Não cumpra, SENHOR, ao ímpio  os seus desejos;  
  - não deixe ir por diante seu mau propósito, para que não se exalte 
 
146.9 o SENHOR transtorna o caminho do ímpio 
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  o SENHOR abate os ímpios até à terra. *** 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Muitas dessas atitudes que Deus classifica como atitudes dos ímpios  
 
SÃO COMUNS E ATÉ ACEITAS ENTRE CRISTÃOS.... ESPECIALMENTE as do SALMO 50  
 
 ANOTE EM SUA Bíblia e tenha o cuidado de conferir suas atitudes com o Gabarito da Palavra  
---------------------      ---------------------     ----------------------      ---------------------     ----------------------  

Cap  06     Salmos  de A  a  Z _ conforme situações ou sentimentos 

  >  Como você se sente hoje? 
    

A_ AMEAÇADO/a, em perigo ?  
     Sl 91 _  veja para quem é esse salmo:quem  habita no esconderijo do Altíssimo   
                                                                      Quem descansa à sombra do Onipotente   
                  ‘ porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei’ 91.14  
 
    Não é para ser lido ou usado como talismã de proteção:  não funciona !  
      >   é para quem preenche as condições  dos  salmos   Ler > Sl 15 _   24 e 112 
      >   Verifique se  o Senhor é teu Deus : 
      >   Não há ídolos em sua vida  , ver  ídolos do homem moderno, ídolos do coração  
           
A   ALIANÇA DE DEUS COM DAVI , Sl 89 fidelidade de Deus à sua Palavra e promessas 
       Só se tem aliança com Deus   pela fé no sangue de Jesus , Rm 3.25  
         SANTOS _ fizeram com Deus  pacto com sacrifício   Sl 50.5 
          Na última Ceia, Jesus disse : ‘  isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é 
derramado por muitos para [remissão] dos pecados’  Mt 26.28  
 
 
A_ ALEGRIA PELA SALVAÇÃO : Deus não nos trata como merecemos ! Sl 65. 3  
            as iniqüidades contra mim; porém Tu limpas as nossas transgressões. 
 
A AGONIADO/a ? Sl 70 1- APRESSA-TE, ó Deus, em me livrar; SENHOR 
                                            apressa-te em ajudar-me. 
Orar :     Xô ! 2 Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; 
                        voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. 
               3 Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!  
Atitude que  faz diferença: Comunhão com irmãos :  
               4 Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam 
Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus. 
                        # comunhão com irmãos é animador mas só Deus resolve:  
              5 Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus  
                 - Tu és o meu auxílio e o meu libertador; SENHOR, não te detenhas. 
 
A_ ASSOLADO/ a ? Sl 74 e 79 . 7 
      Situação:  devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas. 
      ORAR        8 Não te lembres das nossas iniqüidades passadas;  
                       venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias,  
                        pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, 
                       pela glória do teu nome; e livra-nos, 
                       - e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. 
Argumenta: 10 Porque diriam os gentios: Onde está o seu Deus?  
                       Seja ele (Deus) conhecido entre os gentios, à nossa vista,  
                        - pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. 
 
A_ ACOLHIDO/a NO TEMPLO DO SENHOR _ quem anseia estar lá...84.1-21  
     QUÃO amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! 2 A minha alma está 
desejosa, e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne clamam pelo 
Deus vivo. .3 Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si...(e) seus filhos, até 
mesmo nos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. 
4 Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente. (Selá.) 
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5 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos 
aplanados... 6 Que, passando pelo vale de Baca (árido) faz dele uma fonte; a chuva também 
enche os tanques.7 Vão indo de força em força; cada um deles em Sião aparece perante Deus. 
 
  8 SENHOR Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó! 
(Selá.) 9 Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido . 
                   10 Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. 
       Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. 
11 o SENHOR Deus é um sol e escudo; o SENHOR dará graça e glória; 
     -  não retirará bem algum aos que andam na retidão.  
12    SENHOR dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. 
 
A_ ADOREMOS _ Sl 96 1 CANTAI ao SENHOR um cântico novo, 
       06 Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. 
      09 Adorai ao SENHOR na beleza da santidade; tremei diante dele toda a terra. 
     10  Dizei entre os gentios que o SENHOR reina...  julgará os povos com retidão. 
     11-12 Alegrem-se ... 13 Ante a face do SENHOR, porque vem, porque vem a julgar a terra; 
                 - julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade.( eqüidade) 
      # o motivo de adoração é que o glorioso Senhor virá estebelecer justiça na Terra 
  
A_ ASSOLADO O SANTUÁRIO _ Sl 102  
     #  Muitas vezes, nós, santuário do Espírito Santo nos vemos assolados  
                                - por causa de nossas rebeldias e dura cerviz ante o Senhor... 
                                 Precisa haver arrependimento , confissão e volta a Deus  
 
A_ ANGUSTIADO/a _ Sl 120. 1 Na minha angústia clamei ao SENHOR, e Ele me ouviu. 
 
A ANGUSTIADO/a MUITAS VEZES, mas NÃO DESTRUÍDO/a !  
          Sl 129 _ ler, antecipando a vitória  
1 MUITAS vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel;  
-Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade; todavia não prevaleceram contra mim. 
3 Os lavradores araram sobre as minhas costas; compridos fizeram os seus sulcos ( Jesus) . 
                    4 O SENHOR é justo; cortou as cordas dos ímpios. _ #  Aleluia !  
orara:  Xô ! 5 Sejam confundidos, e voltem para trás   todos os que odeiam a Sião. 
                   6 Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. 
                   7-8 ...   nem são abençoados! 
             8 b_ nós vos abençoamos em nome do SENHOR _ ( esses que são indestrutíveis!)  
 
A ANGUSTIADO/a !   Sl 143 meu espírito se angustia em mim; e meu coração...está desolado 
 
   Atitude que faz diferença: 5 Lembro-me dos dias antigos; considero todos os teus feitos; 
medito ... 'quero trazer à memória o que me pode dar esperança' Lm 3.3.21  
                  Sl 143. 6- 10   marcar em sua Bíblia para ler sempre ( decorar)  
ORAR     11 Vivifica-me, ó SENHOR, por amor do teu nome;  
                     - por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. 
              12 E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos,  
                  - e destrói a todos os que angustiam a minha alma;  
                    - pois sou teu servo   >  é a condição para ser atendido !  
 
B_ BENDIZEI AO SENHOR _ Sl 134.1 ... 
       bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que  assistis na casa do SENHOR 
todas as noites.2 Levantai vossas mãos no santuário, e bendizei ao SENHOR...que fez o céu e a 
terra - O SENHOR que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. 
 
C_   CONFUSO/a ?  
      Atitude que faz diferença ‘ Olharam para Ele e não ficaram confundidos’  
                          Sl 75 76 93 97 99 103 104 135.1-14 146 e 147  
 
  Salmos messiânicos: revelam o Messias que viria, o que faria por nós:  
                          Sl 22-23-24 40? 69 72 110 ( esqueci algum?)  
 
C_ COMPLETA RESTAURAÇÃO_ só pela cruz ! Sl 85 
     De volta do  cativeiro: 85,1-3 1 ABENÇOASTE, SENHOR, a tua terra; fizeste voltar o  
cativeiro de Jacó.2 Perdoaste a iniqüidade do teu povo; cobriste todos os seus pecados. (Selá.) 
# 3 Fizeste cessar toda a tua indignação; desviaste-te do ardor da tua ira. 
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# No entanto, a questão do coração pecador só seria resolvida de fato, PELA CRUZ !  
ORAR   4 Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós.  
            5 Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? 
            6 Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? 
           7 Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. 
Atitude que faz toda diferença: 8 Escutarei o que Deus, o SENHOR, falar; porque  
              - falará de paz ao seu povo, e aos santos, para que não voltem à loucura. 
9 Certamente a salvação está perto dos que O temem, para que a glória habite na nossa terra. 
10 A misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram  
                                         ( obra da cruz!)  
11 A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. 
12 Também o SENHOR dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. 
13 A justiça irá adiante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas ☺ Amém 
 
C_ CORAÇÃO ENDURECIDO ? Sl 95 'quem se endureceu contra ele e teve paz?' Jó 9.4 
 
C_ CELEBRAI AO SENHOR _ Sl 100 1 
     CELEBRAI com júbilo ao SENHOR, todas as terras.2 Servi ao SENHOR com alegria; e entrai 
diante dele com canto. 3 Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós 
mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em 
seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.5 Porque o SENHOR é bom, e eterna a 
sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração.  
 
C_ CONFIANÇA EM DEUS _ Sl 125  
 
C_ CAÍDO/a _ e abatido/a ! Sl 145    
        Quando caídos ou abatidos, a tendência é focar no nosso problema mas a Bíblia mostra 
        melhor atitude:   
        Foca sua atenção no Senhor  Sl 145. 1-7   
       Olha para Deus _ 8 Piedoso e benigno é o SENHOR, sofredor e de grande misericórdia. 
           9 O SENHOR é bom para todos, suas misericórdias são sobre todas suas obras. 
           10-12  considera  / testemunha os feitos do Senhor   
          13 O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura em todas as gerações. 
          14 O SENHOR sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. 
                 - ‘ uns se curvam e caem_ Sl 37.24 e Pv 24. 16 
                    - nós nos levantamos e estamos de pé. Sl ........ 
15-16 ...esperam em ti ... fartas os desejos de todos os viventes. 
17 Justo é o SENHOR em todos seus caminhos, e santo em todas as suas obras. 
          18 Perto está o SENHOR de todos os que o invocam,  
                de todos os que o invocam em verdade, Jo 3.20-21, 1João 1.7 
19 Ele cumprirá o desejo dos que o temem; ouvirá o seu clamor, e os salvará. 
20 -21O SENHOR guarda a todos os que o amam; mas todos os ímpios serão destruídos. 
 minha boca falará o louvor do SENHOR, e toda a carne louvará seu santo nome... para sempre 
 
D_ DESPEJANDO O CORAÇÃO PERANTE O SENHOR_ Sl 88 
      Olha para o Senhor : 1-2 SENHOR Deus da minha salvação,  
      Clama ao Senhor: diante de ti tenho clamado de dia e de noite. 
      Chegue minha oração perante tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor; 
Situação: 3 a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. 

4 Estou contado com aqueles que descem ao abismo; estou como homem sem forças, 5 
Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te 
não lembras mais, e estão cortados da tua mão.6 Puseste-me no abismo mais profundo, 
em trevas e nas profundezas. 7 Sobre mim pesa o teu furor; tu me afligiste com todas as 
tuas ondas. (Selá.) 8 Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema 
abominação para com eles. Estou fechado, e não posso sair.  
9 A minha vista desmaia por causa da aflição.  
 

*Clama : SENHOR, tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. 
Traz suas razões: 10 Mostrarás, tu, maravilhas aos mortos, 
                                     ou...se levantarão e te louvarão? Selá  
11 Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? 
12 Saber-se-ão tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? 
*Clama: 13 Eu, porém, SR, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. 
*Pergunta: Porque rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? 
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*Situação: 15 Estou aflito, e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade; enquanto 
sofro os teus terrores, estou perturbado.16 tua ardente indignação sobre mim vai passando; os 
teus terrores me têm retalhado.17 Eles me rodeiam todo o dia como água; eles juntos me sitiam. 
18 Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em 
trevas. # parece ser este o único salmo que não ‘ termina bem’ : em que o salmista não é tocado 
pelo  Senhor Mas, faz tão bem fazer uma boa choradeira diante de Deus ! # ‘Certa vez, depois 
de uma dessas, abri a Bíblia para leu um salmo, e meus olhos bateram num verso que diz: ’ 
conheço tuas vagueções: não estão elas no meu livro? Tuas lágrimas no meu odre... 
 Sl 56.8           # Como essa palavra me confortou e me animou a continuar... 
 
D _ DESMAIADO/a?   Sl 62. 2  
         Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado; 
Atitude que faz diferença: lembrar o que Deus faz ou já fez a você Peça-Lhe que o lembre 
         declara: ‘tens sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo’ 62.3  
4 Habitarei no teu tabernáculo para sempre; abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. (Selá.)  
                  # decide , daqui p’ra frente.. veja quem habite em Deus: Sl 15 e 24  
5 Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos; deste-me a herança dos que temem o teu nome.  
                 # Deus já ouviu vc alguma vez, lembra? Procure conhecer sua herança como cristã !  
6 ( longevidade e vida eterna) prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. 
    Considera a pessoa de Deus faz mudar a atitude,mesmo que a situação não tenha mudado 
    8 Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, 
                para pagar os meus votos de dia em dia.     # andar com Deus é relacionamento 
pessoal, momento a momento.  Cristianismo não é religião: nem meio de aplacar consciência 
pesada, e obter favores dos céus. 
 
D_ DECEPCIONADO/a até com os irmãos?   Sl 55. 12  ‘não era um inimigo que me afrontava; 
então eu o teria suportado; nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque 
dele me teria escondido. 13 Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. 
14 Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. 
          Xô ! v 15  
         ATITUDE QUE FAZ DIFERENÇA : eu, porém... 55.16 em diante  
 
D_ DERROTADO/a?   pode acontecer,  
      aconteceu com guerreiros experientes como Davi e seus homens...  
     FATO : deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da   
      verdade. (Selá.) 5 Para que os teus amados sejam livres,  
                                  salva-nos com a tua destra, e ouve-nos; 
                                 6 Deus falou na sua santidade; eu me regozijarei ...  
9-10   Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? 10 Não serás tu, ó Deus,   
       que nos tinhas rejeitado? tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos?   
         #  de alguma forma, por algum motivo HOUVE batalha em que  o Senhor não saiu com    
        eles e eles oram derrotados  A  ‘a carne’ é a força e o recurso natural do homem sem Deus,        
         independente de Deus.  A carne’ pode fazer maravilhas como a abertura das Olimpíadas...  
         por exemplo   O mundo está no seu elemento, mas o cristão é um corpo estranho no  
         mundo.  As regras de sua luta são diferentes das do mundo,  
11 Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. 
12 Em Deus faremos proezas ( sem Deus, não !) porque Ele é que pisará os nossos inimigos. 
 
D_ DESPREZADO /a  ! Sl 123. 3  
     Tem piedade de nós, ó SENHOR, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de    
     desprezo. 4 noss’alma está extremamente farta da zombaria ... do desprezo dos soberbos. 
 
E_ ENSINO_ Sl 78 (o atuar de Deus) 
     → ESCUTAI a minha lei, povo meu; inclinai os vossos ouvidos 

a) pensa nas gerações futuras: 
Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura ...  

b) mau exemplo:  
8 E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde... 
           que não regeu o seu   coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. 

c)  fidelidade de Deus apesar da infidelidade do povo ( histórico) 78. 8- 40 até 72 ( fim)  
40             Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão! 

      72  Assim os apascentou, segundo a integridade do seu coração, 
                      - e os guiou pela perícia de suas mãos. 
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E _ ESPREMIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ? Sl 86 ( para ser lido em voz alta!) f 
      Atitude que faz diferença : despejar o coração perante o Senhor  
  1 INCLINA, SENHOR, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. 
  2 Guarda minh’alma, pois sou santo: ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. 
  3 Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. 
  4 Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. 
  5 ... tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade 
                                      para todos os que te invocam. 
6 Dá ouvidos, SENHOR, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. 
ATITUDE: 7 No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. 
Declara    8 Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. 
Crê          9 Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor,  
               e glorificarão o teu nome porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus. 
Ora:        11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; 
                          86.11 - une o meu coração ao temor do teu nome. 
Atitude   12 Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, 
                     e glorificarei o teu nome para sempre. 
              13    Pois grande é a tua misericórdia para comigo;  
Testifica  : livraste a minha alma do inferno mais profundo.... 
os soberbos se levantaram contra mim, e as assembléias dos tiranos procuraram a minha alma,  
                    erro:  e não te puseram perante os seus olhos. 
15 tu, Senhor, és Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor,  
                       e grande em benignidade e em verdade. 
16 Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim; dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho 
da tua serva.17 Mostra-me um sinal para bem,  
                             para que o vejam aqueles que me odeiam, e se confundam;  
                                  # porque tu, SENHOR, me ajudaste e me consolaste. 
 
E_ EXALTAÇÃO A DEUS _ olharam para Ele e não foram confundidos ... 
 
F_ FUGIR DE TUDO _ é a sua vontade?  Sl 55.6  
     ‘ eu disse: Oh! quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria em descanso. 7     
       Eis que fugiria para longe, e pernoita-ria no deserto. (Selá.)  
       8 Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade 
 
F_ FILHAS DO REI _    Sl 45 9   este salmo remete   à   IGREJA  
       As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres;- à tua direita estava a rainha    
        ornada de finíssimo ouro de Ofir.10 Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos;  
         >  esquece-te do teu povo e da casa do teu pai.( do mundo e ver 1 Pe 1.18-19) 

11 Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor; adora-o. 
                  12 #  será honrada!  
13 A filha do rei é toda ilustre lá dentro;  
                 seu vestido é entretecido de ouro (glória de Deus) 
14 Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados; as virgens que a acompanham a trarão a ti. 
15 Com alegria e regozijo as trarão; elas entrarão no palácio do rei. 
16 Em lugar de teus pais estarão teus filhos; deles farás príncipes sobre toda a terra. 
     #  troca a herança natural do pecado, que recebeu dos pais ( não olha para trás)  
         pelos frutos que o senhor quer produzir em sua vida: consagra-se ao Senhor!  
17 Farei lembrado o teu nome de geração em geração;  
               por isso os povos te louvarão eternamente 
 
 

F_ FERIDAS    Sl 109. 22 
     Quando feridas, somos levadas a ‘ meter a boca’ contra quem nos feriu: CUIDADO !  
       Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim.  # Estas  
       imprecações foram permitidas para mostrar a justiça de Deus sendo executada por Deus 
        26 Ajuda-me, ó SENHOR meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia 
       27 Para que saibam que - esta é a tua mão, e que tu, SENHOR, o fizeste. 
       28 Amaldiçoem eles, mas abençoa tu;  
             # quando se levantarem fiquem confundidos; e alegre-se o teu servo. 
      30 Louvarei grandemente ao SENHOR com a minha boca; louvá-lo-ei entre a multidão. 
      31 Pois (Ele) se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. 
 
F_ FAMÍLIA FELIZ _ Sl 128  
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F_ FORTALECIDA NA BATALHA ! Sl 144. 
    1  BENDITO seja o SENHOR, minha rocha,  
         - que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra; 
    2 Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; 
        escudo meu, - em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. 
Sente sua fragilidade: 3 SENHOR, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem,  
                                        para que o estimes? 4 O homem é semelhante à vaidade; os seus dias  
                                         são como a sombra que passa. 
- é GUERRA! 5 Abaixa, ó SENHOR, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão. 
6 Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os. 
7 Estende tuas mãos desde o alto; livra-me, arrebata-me das muitas águas  
- e das mãos dos filhos estranhos 8 e 11 ☺ VAIDOSOS E FALSOS _  
Louvor pela vitória : 9 A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo ( musical)  que dás a salvação 
aos reis, - e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.   ORA:  11 Livra-me ,  
Estabelecida a paz,   o salmista ora: _ 12 Para que nossos filhos sejam como plantas 
crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à 
moda de palácio; 13 Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento; para que os 
nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. 
14 Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, 
nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.15 Bem-aventurado o povo ao qual assim 
acontece;  bem-aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR. 
 
G _ GUARDADA ! Sl 140.6   
   Eu disse ao SENHOR: Tu és o meu Deus; ouve a voz das minhas súplicas, ó  
                                        SENHOR. 7 Ó DEUS o Senhor, fortaleza da minha salvação,  
                                             - tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. 
 
H_ HISTÓRICOS _ Sl 78  ‘ Quantas vezes... ? Assim só o senhor os guiou... 107, 108  
      Relembra fatos históricos e como o Senhor lidou com ele    
      LOUVAI ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 
      2        Digam-no os remidos do SENHOR, os que remiu da mão do inimigo, 
      3-5     E os que congregou... > repetidas vezes eles erraram e clamaram e foram acudidos 
     → 6-7 E clamaram ao SENHOR na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. 
                   → 16-18    → 19   → 22- 28    >   30-31 
     8 Louvem ao SENHOR pela sua bondade, e suas maravilhas para com os filhos dos homens.  
                    >     21 
     9-14 Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta.  
               
             Sl 78 20  Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição. 
 
42   Os retos o verão, e se alegrarão, e toda a iniqüidade tapará a boca. 
43  Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do SENHOR 
 
I_ INCONSOLÁVEL _ Sl 77. 2-3  
    No dia da minha angústia busquei ao Senhor; minha mão se estendeu  
      - de noite, e não cessava; a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de  
           - Deus, e me perturbei; queixava-me, e o meu espírito desfalecia. (Selá.) 
Atitude que faz diferença: 1 CLAMEI a Deus ...  
                            a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos.  
                            Expôs seus questionamentos... Sl 77.4- 9  
- Detectou a qualidade deles:   ‘isto é enfermidade minha ! (Xô! ) 77.10 
                            - trouxe à memória o que pode dar esperança, Lm 3.21 ?  
                           - 12 Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. 
Olha para o Senhor : 14 Tu és o Deus que fazes maravilhas’ 77.11- 20  
 
I_ INJUSTIÇADA ?    SL 43  . FAZE-ME justiça, ó Deus, pleiteia minha causa...  
                                               - Livra-me do homem fraudulento e injusto.  
 
I_ INVEJOSA ?  Sl 73  >  saiba como o salmista lidou com a inveja 
 
I_ ÌDOLOS _ Sl 115 1 NÃO a nós, SENHOR, não a nós,  
                                   mas ao teu nome dá glória, por amor da tua  
    - benignidade e da tua verdade. 2 Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus? 
                                 3 Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou. 
4 Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens >>> com Sl 135.15-20  
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8 A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam 
 
Exorta a confiar no Senhor : 9 Israel...10 Casa de Arão...11 Vós, os que temeis ao SENHOR,  
                                                  → confiai no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo. 
O Senhor abençoa_ 12 O SENHOR se lembrou de nós; ele nos abençoará...Israel... Arão. 
                                  13 Abençoará os que temem ao SENHOR, tanto pequenos como grandes. 
                                  14 O SENHOR vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. 
                                  15 Sois benditos do SENHOR, que fez os céus e a terra. 
( é  ) 16 Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra a deu aos filhos dos homens  
         # nas Escrituras, mesclada com muitas outras mensagens , há  informações valiosas  
            Que nos fazem entender melhor o contexto  espiritual no qual e vivemos.  Deus deu a 
terra ao homem e como ele foi  dotado  de livre arbítrio, Deus só age na Terra quando e SE 
uma pessoa clama :  ‘ se os afligirdes e eles clamarem  a Mim,ouvirei ‘ Ex 22.33 
          ‘busquei um na brecha para não destruir esta terra, mas a ninguém achei’ Ezeq. 22.30 
 
Exorta a louvar ao Senhor  
        17 Os mortos não louvam ao SENHOR, nem os que descem ao silêncio. 
        18 Mas nós bendiremos ao SENHOR, desde agora e para sempre. Louvai ao SENHOR. 
 
J_ JUIZ _ Deus é o Juiz Sl 75 _ J_ JUÍZES INJUSTOS: Sl 82  
 
J_ JUSTOS LOUVAM AO SENHOR, Sl 92 
     1 BOM é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; 
      2-3   Para de manhã    anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade ( com 
música)  4 Pois tu, SENHOR, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. 
5 Quão grandes são, SENHOR, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos. 
6 O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. 7 Quando o ímpio crescer como a 
erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniqüidade, é que serão destruídos 
perpetuamente.  8 Mas tu, SENHOR, és o Altíssimo para sempre. 
9 ‘eis que os teus inimigos, SENHOR... perecerão; serão dispersos todos os que praticam a 
iniqüidade. 10 Porém tu exaltarás o meu poder...  Serei ungido com óleo fresco. 
11 Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos ( ter paz com ele, .......)  
- e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. 
          92 12 O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano. ..                
                   plantados na casa do SENHOR florescerão nos átrios do nosso Deus. 
         92.14 Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos, 
              15 Para anunciar que o SENHOR é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. 
 
J_ JUSTOS ... agem assim: Sl 112 _ é Gabarito !  
 
L_ LOUVOR _ pela misericórdia e justiça de Deus, Sl 67  
a misericórdia de Deus proveu um substituto para nós : Jesus, homem sem ser pecador  
a justiça de Deus fez ‘cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos’ Isaías 53;4-7  
 
L _ LIVRES DO JUGO 
    _ 81. 6 Tirei de seus ombros a carga; as suas mãos foram livres dos cestos. 
            7 Clamaste na angústia, e te livrei; respondi-te... provei-te nas águas de Meribá. (Selá.) 
O clamor de Deus: 8 Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei:  
                                       Ah, Israel, se me ouvires! 
→ 9 Não haverá entre ti deus alheio, nem te prostrarás ante um deus estranho. 10 
 Eu sou o SENHOR teu Deus, que te tirei da terra do Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei. 
 ERRO:    11 Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 
 Juízo       12 eu os entreguei aos desejos dos seus corações, 
                      -  e andaram nos seus próprios conselhos. 
O clamor de Deus: 
                13 Oh! se o meu povo me tivesse ouvido! se Israel andasse nos meus caminhos! 
14 Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. 
15 Os que odeiam ao SENHOR ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 
16 E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. 
 
L_ LIVRES !   Sl 108. 6  
     Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. 
     12 Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. 



21 
 

13 Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. 
 
L_ LOUVAI AO SENHOR_ Sl 98 105 111 113 117 136 138 148 149 e 150 ( fim)  
 
L- LEI DOS SENHOR, ou Sua PALAVRA - 
     Sl 119 é conjunto de salmos como apenas 8 versos cada . Cada ‘salminho’ começa com uma  
     letra   do alfabeto hebraico  Algumas Bíblias anotam essas divisões.  
              Mostram relacionamento pessoal com Deus através da Sua Palavra  
 
L_ LEVADOS CATIVOS _ Sl 137. 3 
      _ em Babilônia, ‘ aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção; 
- e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião. 
                                4 Como cantaremos a canção do SENHOR em terra estranha? 
 
L_  LIVRE DA TENTAÇÃO_ Sl 141. 3 
     Põe, ó SENHOR, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus lábios.4 Não inclines o 
meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniqüidade; e não 
coma das suas delícias...5 7 #  cita  outras tentações !  
GABARITO  :  atitude exemplar para ser seguida à risca  
     8 Mas os meus olhos te contemplam, ó DEUS  
                Senhor; em ti confio; não desnudes a minha alma.  

9 Guarda-me dos laços que me armaram; e dos laços corrediços dos que praticam 
a iniqüidade.10 Caiam os ímpios nas suas próprias redes, 
                           -  até que eu tenha escapado inteiramente. 

 
M_ MEDO     qual é o  medo que   o  assombra? 56. 3   
                     →     Quando e temer, hei de confiar em Ti 
       
    Atitude que faz a diferença:   confiarei em ti . 4 Em Deus louvarei a sua palavra 
    - em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa fazer a carne.  
 
O_ OPRIMIDA PELO INIMIGO ?  Sl  42. 9              Direi a Deus, minha rocha: 
Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? 
 
O_  ONIPRESENÇA E ONIPOTÊNCIA DE DEUS _ Sl 139  
 
P_ PECOU ? Fez o que Deus disse para não fazer ? ler   Sl 25, 32, 51 e 130  
 
P_ PERSEGUIDA, sem causa?  Sl  59. 3  
     ‘põem ciladas à minha alma; os fortes se ajuntam contra mim,  
       - não  por transgressão minha ou por pecado meu, ó SENHOR. 
Atitude que faz diferença: ora pedindo que Deus  que Deus o  defenda mas ele não se vinga!  
 Sl  59.1-2    LIVRA-ME, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam 
contra mim... desperta para me ajudares, e olha....5 Tu, pois, ó SENHOR, Deus dos Exércitos, 
Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios ( 
                        Gabarito:   julgue o Senhor entre mim  e ti > Gn 16.5   e   1Sm 24.12  
           8 Mas tu, SENHOR, te rirás deles; zombarás de todos os gentios; 
9 Por causa da sua força  (A)  eu te aguardarei; pois Deus é a minha alta defesa. 
10 O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro; Deus me fará ver o meu desejo sobre 
os meus inimigos. #  qual seu desejo sobre sues inimigos ?  Pv  
 [ é ] sendo o caminho  do homem agradável ao Senhor, até faz  o inimigo ter  paz com ele’  
 
16 Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia; 
porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. 17 A ti, ó fortaleza 
minha, cantarei salmos; # porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. 
 
P_ PRESENÇA ESPANTOSA DO SENHOR _   Sl  114. 7  
      Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. 
      Sl 97.5 Os montes, como cerca, se [derretem] na presença do Senhor,  
                        - na presença do Senhor de toda a terra.  
                           - ‘espantosa presença...  ‘  Is 2.10, 19, 21   
      Naum   1.5  Os montes [tremem] perante ele, e os outeiros se derretem;  
                 e a terra  se levanta na Sua presença, sim, o mundo, e todos os que nele habitam. 
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P_ PRIVILÉGIO DE SER FILHOS DE DEUS, POVO DE DEUS _ Sl 87 
      1 O SEU fundamento está nos montes santos.2 O SENHOR ama as portas de Sião, mais do    
          que todas as habitações de Jacó. 3 Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus.   
         (Selá = pausa para considerar...) .) 
       4 ... se dirá: Este...nasceu ali ... Este e aquele homem nasceram ali; 
                                  e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. 
      6    O SENHOR contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. (Selá.) 
      7    Assim ,cantores  e músicos  estarão lá;  todas as minhas fontes estão em ti. # Haverá  
           regozijo pois confiam completamente em Deus e Seu suprimento nunca falta !  
 
P_ PROVADAS?   Sl 66.10 -12  
       tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede;    
       Afligiste  nossos lombos, Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas  
        cabeças; passamos pelo fogo e pela água;... mas nos trouxeste a um lugar espaçoso.  
              #   Toda prova tem uma finalidade !   1  Pedro  
             ‘ não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha’  
Atitude que faz a diferença 
             1 CELEBRAI com júbilo a Deus...2 Cantai a glória do seu nome; 66.8 
               - dai glória ao seu louvor. 3 Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras!  
                - Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 
  4 Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.) 
  5 Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos seus feitos aos filhos dos homens. 
               - Exalta o que Deus faz e é... 66.6-7, 9 → não se exaltem os rebeldes. (Selá.) 
 
Testemunho: 66. 13-14 Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos, 
                      Os quais  pronunciaram  m/ lábios, e falou  m/boca, quando estava na angústia. 
                      66. 15 Oferecer-te-ei holocaustos  .. oferecerei novilhos com cabritos. (Selá.) 
 16 Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. 

  17 A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 
  
(P ) 18 Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá; 
19 Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração 
                        ( pois ele fugiu do pecado )  

66  20 Bendito seja Deus, que  não rejeitou a minha oração, 
                                               e   nem desviou de mim a Sua misericórdia. 
 
P_ PERSEGUIÇÃO TENAZ AO POVO DE DEUS_ Sl 83.1-15  
     ORAR   83. 16  Encham-se de vergonha as suas faces, 
                              para que busquem o teu nome, SENHOR. 
                   83.17 Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhem-se, e pereçam, 
                        18 Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de SENHOR, 
                                                                      és o Altíssimo sobre toda a terra. 
 
P_ PAZ em JERUSALÉM _ Sl 122  
 
Q_ QUEIXOSA ! _ Sl 142 2    
       Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia. 
 
R_ RESTAURA-NOS ! _ é o clamor: Sl 80 1  
      TU, que és pastor de Israel, dá ouvidos;  Tu, que guias a José  
             - como a um rebanho; tu, que te assentas entre os querubins, resplandece.... 
        6 Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos,  
            e os nossos inimigos zombam de nós entre si.  
           #  como se Deus fosse o culpado deles terem sido levados cativos 
               Há os que culpam a Deus por seus infortúnios sem considerar que,  talvez, eles         
            apenas  estejam colhendo o que plantaram. > Gl 6.5   
        7 Faze-nos voltar, ó Deus dos Exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 
      14 Oh! Deus dos Exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, 
           e visita esta vide. 17 Seja a tua mão sobre o homem da tua destra,  
                                             sobre o filho do homem, que fortificaste para ti (líder)  
      18 Assim nós não te viraremos as costas; guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. 
       19 Faze-nos voltar, SENHOR Deus dos Exércitos; 
                   >  faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 
 
R_ ‘tá REBELDE? _ Saul foi rejeitado como rei devido rebeldia no coração, 1 Sm 15.23 
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     -  Foi atormentado pelo inimigo (perdeu a comunhão com Deus)  
    Rebeldia é como  ‘como pecado de feitiçaria’ ,  a própria essência do diabo !> 1 Sm 15.23 
 
   REVOLTADA COM OS ÍMPIOS?   Sl 58 10  
    O justo se alegrará quando vir a vingança  
     ( Minha é a vingança...eu retribuirei, diz o senhor  Hb 10.30 )  
          #  e a retribuição do Senhor é JUSTA !   ( P ) O que semeia, colhe! Gl 6.5 
    - lavará os seus pés no sangue do ímpio  (tem sentido na época) 
11 Então dirá o homem: Deveras há uma recompensa para o justo;  
                                       deveras há um Deus que julga na terra. 
‘ VEREIS a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve’ Ml 3.18  
 
S _ SOLAPADA _ pelo mal, e pelos maus?  Sl 63 3 
         Até quando maquinareis o mal contra um homem?  
     Xô ! Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. 
       4 Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência; deleitam-se  
          -em mentiras; com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. (Selá.) 
  Atitude que faz diferença:  
  1 A MINHA alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. 
2 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente 
abalado... 5 Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6 
Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei abalado.7 Em Deus 
está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em 
Deus. 8 Confiai nele, ó povo, em todos os tempos;  
            >  derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. (Selá.) 
Deus diz a vc que eles são nada: 9 Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e 
os homens de ordem elevada são mentira; pesados em balanças, eles juntos são mais leves do 
que a vaidade. 
Quantoa a vc: → 10 Não confieis ( no que eles confiam) na opressão, 
                                  -  nem vos ensoberbeçais na rapina;  
                                  - se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. 
11 Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus. 12 
 A ti também, Senhor, pertence a misericórdia (ao que se arrepende, confessa e deixa, Pv28.10)                
                - pois retribuirás  a cada um segundo a sua obra.( de Deus não se zomba! Gl 6.5  ) 
 
R_ ROUBADA ?       clame ao Senhor: RESTITUI... Isaías  42.22 
     *Olha para o Deus eterno: 1-2 SENHOR, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração     
      Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, 
                                    mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. 
* e o homem efêmero: 3 Tu reduzes o homem à destruição;  
                                       e dizes: Tornai-vos, filhos dos homens. 
4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da 
noite. 
5 Tu os levas como uma corrente de água; são como um sono; de manhã são como a erva que 
cresce. 6 De madrugada floresce e cresce; à tarde corta-se e seca.  
* e pecador: 7 Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. 
8 Diante de ti puseste as nossas iniqüidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. 
9 Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; passamos os nossos anos como 
um conto que se conta.10 Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua 
robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e 
vamos voando. 11 Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu 
furor. 
ORA 12- 17 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações 
sábios. 
13 Volta-te para nós, SENHOR; até quando? Aplaca-te para com os teus servos. 
14 Farta-nos de madrugada com tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos 
todos os nossos dias. 15 Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que 
vimos o mal. Jl...... 
16 Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos.17 E seja sobre nós a 
formosura do SENHOR nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, 
confirma a obra das nossas mãos.  
☺ ‘se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos que edificam’ , Sl 127.1-2  
e ................................... 
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R_ REINA O SENHOR, SL 93 E 97 97.5 5  
      Os montes derretem como cera na presença do SENHOR, 
            -  na presença do Senhor de toda a terra. 
S_ SOCORRIDA !  Sl 121  
 
S_ SE NÃO FORA O SENHOR... Sl 124 ( a gente estaria ‘ferrada’! )  
           Para ler em voz alta, antecipando a vitória ! 
 
S_ SOSSEGA ! Sl 130. 1 SENHOR, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se 
levantaram; não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. 
2 Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe; a 
minha alma está como uma criança desmamada.  
3 Espere Israel no SENHOR, desde agora e para sempre. 
 
T_ TEMENDO O INIMIGO ? 64.1  
      ORA: guarda a minha vida do temor do inimigo  
               2 Esconde-me do secreto conselho dos maus,  
                   e do tumulto dos que praticam a iniqüidade. 
     Perfil: línguas afiadas, palavras amargas, traiçoeiros, mal intencionados, xeretas, 64.3-6  
      Atitude que faz a diferença:  crê e espera o justo atuar de Deus :  
7 Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos.... 
                                                        - suas línguas...contra si mesmos 
    A justiça de Deus servirá de exemplo: todos aqueles que os virem, fugirão.  
9 E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus;  
               e considerarão prudentemente os feitos dele. 
10 O justo se alegrará no SENHOR, e confiará nele, e todos  
     os retos de coração se gloriarão. 
 
T_ TOMANDO POSIÇÃO _ Sl 101. 2  
      Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.  
                           Quando virás a mim?  
     Andarei em minha casa com um coração sincero.  
      3 Não porei coisa má diante dos meus olhos. Etc... 
 
T _ TESTEMUNHO DE GRANDE LIVRAMENTO _ Sl 116 _  
 
      TRABALHO PRODUTIVO _ Sl 127  
 
U_ UNIÃO ENTRE OS IRMÃOS! Sl 133  
      1 Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 
        2 – 3 ... porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre. 
 
V_   até na VELHICE _ após uma vida toda de sofrimentos:   Sl 71  

        Faz a diferença: 1 EM ti, SENHOR, confio; ( mesmo se confuso! ) 
                                        nunca seja eu confundido. 
        Mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais, _ 71.14-15  
        minha boca manifestará tua justiça e a tua salvação todo o dia, 
                                   -  pois não conheço o número delas. 
    16   Sairei na força do Senhor DEUS, farei menção da tua justiça, e só dela. 
     2-4   Livra-me na tua justiça, e faze-me escapar; inclina os teus ouvidos para mim, 
    3 Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente.  
      Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. 
 5 Pois tu és a minha esperança, Senhor DEUS; tu és a minha confiança desde a minha 
mocidade.6 Por ti tenho sido sustentado desde o ventre; tu és que me tiraste das 
entranhas de minha mãe; 6 b _ o meu louvor será para ti constantemente. 
                   7 Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. 
                   8 Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. 
 ORA:        9 Não me rejeites no tempo da velhice;  
                       não me desampares, quando se for acabando a minha força. 
Há Inimigos: 10 meus inimigos falam contra mim... espiam a minha alma consultam 
juntos,11 Dizendo: Deus o desamparou; persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. 
ORA_ 12 Ó Deus, não te alongues de mim; meu Deus, apressa-te em ajudar-me. 
   Xô ! 13 Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma;  
                      - cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. 
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17 Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade;  
                             e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. 
18 Agora... velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha 
anunciado a tua força   a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. 
      # o  cuidado dele é aproxima geração ocnhecesse e louvasse a Deus  
  19 a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. 
       Ó Deus, quem é semelhante a ti?  
20 Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me 
tirarás dos abismos da terra, Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. 
22 Também eu te louvarei ...bem como à tua verdade, ó meu Deus;  
                             cantarei ...a ti, ó Santo de Israel. 
23 Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu 
remiste.24 A minha língua falará da tua justiça todo o dia; 
        Xô! - pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. 

 
V _ VISADA PELO INIMIGO ? 63. 9  
       Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir,  
      Xô ! irão para as profundezas da terra.10 Cairão à espada; serão ração para as raposas.  

Atitude que faz a diferença: 1 Ó DEUS, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; 
a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e 
cansada, onde não há água;2 Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no 
santuário.3 Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te 
louvarão.4 Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome levantarei as minhas 
mãos.5 A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te 
louvará com alegres lábios 6 Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em 
ti nas vigílias da noite. 7 Porque tu tens sido o meu auxílio; então, à sombra das tuas 
asas me regozijarei.8 A minha alma te segue de perto; a tua destra me sustenta...se 
regozijará em Deus ‘porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei’ Sl 91.14  

 
V_ VINGATIVA ? Sl 94  
      ORAÇAO: 1 Ó SENHOR Deus, a quem a vingança pertence,  
                           ó Deus, a quem a vingança pertence  >  Hb 10.30  

- mostra-te resplandecente. 2 Exalta-te, tu, que és juiz da terra; dá a paga aos soberbos. 
3 Até quando os ímpios, SENHOR, até quando os ímpios saltarão de prazer?  
4 -6 Até quando proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam 
iniqüidade? 
5 _ 6 #  PINTAM E BORDAM  
7 Contudo dizem: O SENHOR não o verá; nem para isso atenderá o Deus de Jacó. 
Estão muito enganados: 8 Atendei, ó brutais dentre o povo; e vós, loucos, quando sereis 
sábios? 9 Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho, não verá? 
             10 Aquele que argüi os gentios não castigará?  
                E o que ensina ao homem o conhecimento, não saberá? 
          11 O SENHOR conhece os pensamentos do homem, que são vaidade  
                                ( e os nossos, também...)  
12 Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó SENHOR 
     e a quem ensinas a tua lei;#  muitas coisas acontecem para nos ensinar a andar 
com Deus, para corrigir nossos caminhos  
13 Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. 
                ‘ foi-me bom ter sido afligido...’  Sl 119.  
#  Vendido pelos irmãos, traído pela patroa, esquecido na prisão, morto Jacó p sirmaõs 
temeram por suas vidas mas  José  lhes disse 
               ‘ vós intentastes mal, mas Deus transformou em bem’ Ex 50.   
                           Ele pode ! Aleluia!  
14 o SENHOR não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança 
. 15 Mas o juízo voltará à retidão, # e segui-lo-ão todos os retos de coração. 
*Conclama a tomar posição: 16 Quem será por mim contra os malfeitores?  
Quem se porá por mim contra os que praticam a iniqüidade? 
*Dá testemunho : 17 Se o SENHOR não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase 
que teria ficado no silêncio. 18 Quando eu disse: O meu pé vacila; tua benignidade, 
SENHOR, me susteve. 
   Sl 94 .19 Multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados,  
                       as tuas consolações recrearam a minha alma. 
* Arrazoa:  
94.  ... o trono de iniqüidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei ?              
                    # Como este verso é atual, no caso da discriminação gay !  
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      21 Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente.  
          Parece que o salmista está querendo se  convencer a não ser vingativo 
                            , a deixar o caso com Deus ! 
22  Mas o SENHOR é a minha defesa; e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. 
23 E trará sobre eles a sua própria iniqüidade; e os destruirá na sua própria malícia;  
                          # o SENHOR nosso Deus os destruirá. 

 
V_ VITORIOSAS ! Sl 118 _ ler em voz alta, antecipando a vitória !  
 
     VOLTA DO CATIVEIRO _ Sl 126 
 
Z _ ZANZANDO, como ‘ barata tonta’ ? 56. 8 Tu contas as minhas vagueações;  
 
      CHOROSA? põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? 
Atitude que faz diferença: 56.9 Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus 
inimigos:  
(fé) isto sei eu, porque Deus é por mim, / Rm se Deus é por nós....  
10 Em Deus louvarei a sua palavra; no SENHOR louvarei a sua palavra. 
11 Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. 
12 Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; 
13 Pois tu livraste a minha alma da morte ( que é muito pior e mais difícil! )  
- não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? 
 
 
Z_ ZELO PELA CASA DO SENHOR_ Sl 132 ( fim) ☺  
------------------------     --------------------------      ------------------------      ------------------------ 

Cap  07     SALMOS  MESSIÂNICOS 

Ressurreto, aos discípulos a caminho de Emaús, Jesus lhes 
' disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que 
se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos . Lucas 24.44 

Além de muitas referências esparsas em todo o livros de Salmos, São considerados 
messiânicos os Salmos 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 116(?) 118.  

Oportunamente faremos ligeiro comentário a respeito de cada um deles. Por enquanto,  
extr http://ultimato.com.br/sites/timcarriker/2007/10/27/24-salmos-messianicas/  

Saboreie as seguintes 26 profecias específicas sobre o Messias (Jesus) nos Salmos: 

➢ Salmo 2.7 > Mateus 3.17 (Deus declarará o Messias, Jesus, seu Filho) 

➢ Salmo 8.6 > Hebreus 2.8 (Todas as coisas serão postas sob os pés do Messias 

➢ Salmo 16.10 > Marcos 16.6-7 (Ressuscitará da morte) 

➢ Salmo 22.1 > Mateus 27.46 (Deus o desamparará na hora da necessidade) 

➢                .7-8 > Lucas 23.35 (Será zombado e insultado) 

➢                .16 > João 20.25, 27 (Suas mãos e seus pés serão perfurados) 

➢                .18 > Mateus 27.35-36 (Lançarão sorte pelas suas vestes) 

Salmo 23 remete à figura do Bom Pastor de João 10 

Salmo 24 o Rei da glória, o Messias ressurreto, a Quem é dada toda a  

autoridade no céu e na terra, Mt 28.18 , Tiago 2.1  

➢ Salmo 34.20 > João 19.32-33, 36 (Nenhum osso será quebrado) 

➢ Salmo 35.11 > Marcos 14.57 (Será acusado por testemunhas iníquas) 

➢                 .19 > João 15.25 (Será odiado sem motivo)  

 

➢ Salmo 40.7-8 > Hebreus 10.7 (Virá para fazer a vontade de Deus)  

➢ Salmo 41.9 > Lucas 22.47 (Será traído por um amigo) 

http://ultimato.com.br/sites/timcarriker/2007/10/27/24-salmos-messianicas/
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➢ Salmo 45.6 > Hebreus 1.8 (Seu trono será eterno) 

➢ Salmo 68.18 > Marcos 16.19 (Assentar-se-á à destra de Deus) 

➢ Salmo 69.9 > João 2.17 (O zelo pela casa de Deus o consumirá) 

➢ .21 > Mateus 27.34 (Receberá fel e vinagre para beber) 

➢ Salmo 72.1-5, 17 > Lucas 1.32-33 (Terá um reino eterno) 

➢ .8-11, 19 > João 1.5-9; Atos 13.47-48 (Téra um reino mundial) 

➢ .2-4 > Lucas 4.17-19 (Julgará com justiça e eqüidade) 

➢ Salmo 78.2 > Mateus 13.34 (Falará em parábolas) 

➢ Salmo 109.4 > Lucas 23.34 (Orará a favor dos seus inimigos) 

➢ .8 > Atos 1.20 (O encargo do seu traidor será tomado por outro) 

➢ Salmo 110.1 > Mateus 22.44 ( seus inimigos serão postos sob seus pés) 

➢ .4 > Hebreus 5.6 (Será um sacerdote semelhante a Melquesideque) 

➢ Salmo 118.22 > Mateus 21.42 (Será uma pedra angular) 

➢ .26 > Mateus 21.9 (Virá em nome do Senhor) 
 

FIM DE SALMOS MESSAINICO  >  FIM DA REVISTA SALMOS  

 

 

 

 


