
Feliz é quem confia... 



Provem, e vejam 
como o Senhor é 

bom. Como é feliz o 
homem que nele se 

refugia!  Sl 34.8 



Como é feliz o homem 
que põe no Senhor a sua 
confiança, e não vai atrás 

dos orgulhosos, dos que se 
afastam para seguir deuses 

falsos! Sl 40.4 



Ó Senhor dos 
Exércitos, como é 

feliz aquele que em 
ti confia! 

Sl 84.12 



Como é feliz aquele 
cujo auxílio é o Deus de 

Jacó, cuja esperança 
está no Senhor, no seu 

Deus, 
Sl 146.5 



O que é confiar? 



Provem, e vejam 
como o Senhor é 

bom. Como é feliz o 
homem que nele se 

refugia!   Sl 34.8 

Abrigar-se 





Ó Senhor dos 
Exércitos, como é 

feliz aquele que em 
ti confia!    

Sl 84.12 

Apoiar-se 
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Como é feliz aquele 
cujo auxílio é o Deus de 

Jacó, cuja esperança 
está no Senhor, no seu 

Deus,    
Sl 146.5 

Esperar 



Por que confiar em Deus? 



Proclamem a 
grandeza do Senhor 

comigo; juntos 
exaltemos o seu 

nome.  Sl 34.3 

Grandeza 



O Senhor está perto 
dos que têm o 

coração quebrantado 
e salva os de espírito 

abatido. Sl 34.18 

Acessibilidade 



Os olhos do Senhor 
voltam-se para os justos 
e os seus ouvidos estão 
atentos ao seu grito de 

socorro;  
Sl 34.15 

Acessibilidade 



Os justos clamam, o 
Senhor os ouve e os 

livra de todas as 
suas tribulações.  

Sl 34.17 

Acessibilidade 



Os que olham para ele 
estão radiantes de 
alegria; seus rostos 
jamais mostrarão 

decepção.  
Sl 34.5 

Bondade 



Provem, e vejam 
como o Senhor é 

bom. Como é feliz o 
homem que nele se 

refugia!  Sl 34.8 

Bondade 



Busquei o Senhor, e 
ele me respondeu; 
livrou-me de todos 
os meus temores.  

Sl 84.4 

Bondade 



O anjo do Senhor é 
sentinela ao redor 

daqueles que o 
temem, e os livra.   

Sl 34.7 

Cuidadoso 



9 Temam o Senhor, vocês que 
são os seus santos, pois nada 
falta aos que o temem. 10 Os 

leões podem passar 
necessidade e fome, mas os 

que buscam o Senhor de nada 
têm falta. Sl 34 

Cuidadoso 



O anjo do Senhor é 
sentinela ao redor 

daqueles que o 
temem, e os livra.  

Sl 34.7 

Retribuidor 



Temam o Senhor, 
vocês que são os seus 

santos, pois nada 
falta aos que o 

temem. Sl 34.9 

Retribuidor 



Os leões podem passar 
necessidade e fome, 

mas os que buscam o 
Senhor de nada têm 

falta. 
Sl 34.10 

Retribuidor 



Os olhos do Senhor 
voltam-se para os 

justos e os seus ouvidos 
estão atentos ao seu 

grito de socorro;  
Sl 34.15 

Retribuidor 



Os justos clamam, o 
Senhor os ouve e 

os livra de todas as 
suas tribulações. 

Sl 34.17 

Retribuidor 



O justo passa por 
muitas adversidades, 
mas o Senhor o livra 

de todas;  

Sl 34.19 

Retribuidor 



O Senhor está perto 
dos que têm o 

coração quebrantado 
e salva os de espírito 

abatido. Sl 34.18 

Retribuidor 



O Senhor redime a 
vida dos seus servos; 
ninguém que nele se 

refugia será 
condenado. Sl 34.22 

Retribuidor 



Como exercer a fé que faz 
diferença? 



Venham, meus 
filhos, ouçam-me; 
eu lhes ensinarei o 
temor do Senhor.  

Sl 34.11 



Venham, meus 
filhos, ouçam-me; 
eu lhes ensinarei o 
temor do Senhor.  

Sl 34.11 



Guarde a sua 
língua do mal e os 

seus lábios da 
falsidade. 

Sl 34.13 



Afaste-se do mal e 
faça o bem; busque 

a paz com 
perseverança.  

Sl 34.14 



Os olhos do Senhor 
voltam-se para os 

justos e os seus ouvidos 
estão atentos ao seu 

grito de socorro; 
Sl 34.15 



 
•  Ouvir  
•  Atender  
•  Orar  
•  Esperar 



Provem, e vejam 
como o Senhor é 

bom. Como é feliz o 
homem que nele se 

refugia!  Sl 34.8 


