
Feliz por estar com Deus 

Mensagem: 02/09 
Texto: Salmo 84 
Data: 12/02/2012 
Pr.Fernando Leite 



Introdução 



Como são felizes os 
que habitam em tua 

casa; louvam-te 
sem cessar! Pausa 

Sl 84.4 



Como são felizes os 
que em ti encontram 

sua força, e os que 
são peregrinos de 

coração!  Sl 84.5 



Ó Senhor dos 
Exércitos, como é 

feliz aquele que em 
ti confia! 

Sl 84.12 



1ª 
Estrofe O prazer da casa de Deus  



A casa de Deus   



A minha alma anela, e 
até desfalece pelos átrios 

do Senhor; o meu 
coração e o meu corpo 
cantam de alegria ao 

Deus vivo.  Sl 84.2 



Até o pardal achou um lar, e 
a andorinha um ninho para 

si, para abrigar os seus 
filhotes, um lugar perto do 

teu altar, ó Senhor dos 
Exércitos, meu Rei e meu 

Deus.  Sl 84.3 



O Deus da casa    



2ª 
Estrofe A caminho da casa Deus  



Coração peregrino   



Como são felizes os 
que em ti encontram 

sua força, e os que 
são peregrinos de 

coração!  Sl 84.5 



Expectativas do caminho 



5 Como são felizes os que em 
ti encontram sua força, e os 

que são peregrinos de 
coração! 7 Prosseguem o 

caminho de força em força, 
até que cada um se apresente 

a Deus em Sião Sl 84 



Ouve a minha oração, 
ó Senhor Deus dos 

Exércitos; escuta-me, 
ó Deus de Jacó. Pausa 

Sl 84.8 



3ª 
Estrofe Diante do próprio Deus  



Escudo e Sol    



Olha, ó Deus, que 
és nosso escudo; 

trata com bondade 
o teu ungido.  

Sl 84.9 



O Senhor Deus é sol e 
escudo; o Senhor concede 
favor e honra; não recusa 

nenhum bem aos que 
vivem com integridade.  

Sl 84.11 



Favor e honra     



Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará 
juntamente com ele, e de 

graça, todas as coisas? Rm 8.32 



Conclusão: Para quem é isso? 






