
Feliz é quem disciplinas 



Introdução 



Como é feliz o homem a 
quem Deus corrige; 

portanto, não despreze 
a disciplina do Todo-

poderoso.  
Jó 5.17 



Como é feliz o homem 
a quem disciplinas, 

Senhor, aquele a quem 
ensinas a tua lei;   

Sl 94.12 



1ª  
Lente 

Grande Angular: Visão 
ampla da corrupção geral 





Até quando os 
ímpios, Senhor, até 
quando os ímpios 

exultarão?  

Sl 94.3 



Massacram o teu 
povo, Senhor, e 
oprimem a tua 

herança;  
Sl 94.5 



matam as viúvas e 
os estrangeiros, 
assassinam os 

órfãos,  
Sl 94.6 



Eles planejam contra 
a vida dos justos e 

condenam os 
inocentes à morte  

Sl 94.21 



2 Levanta-te, Juiz da terra; 
retribui aos orgulhosos o 

que merecem. 3 Até 
quando os ímpios, Senhor, 

até quando os ímpios 
exultarão 

Sl 94 



Eles despejam 
palavras arrogantes, 

todos esses 
malfeitores enchem-

se de vanglória.  
Sl 94.4 



2ª  
Lente 

Tele-objetiva: Visão de 
algo distante 





3  Até quando os ímpios, 
Senhor, até quando os 

ímpios exultarão? 7 e ainda 
dizem: O Senhor não nos 
vê; o Deus de Jacó nada 

percebe.  Sl 94 



1 Ó Senhor, Deus 
vingador; Deus vingador! 
Intervém! 2 Levanta-te, 

Juiz da terra; retribui aos 
orgulhosos o que 

merecem. Sl 94 



8 Insensatos, procurem 
entender! E vocês, tolos, 

quando se tornarão sábios?  
9 Será que quem fez o 

ouvido não ouve? Será que 
quem formou o olho não vê?   

Sl 94 



Aquele que disciplina as 
nações os deixará sem 

castigo? Não tem 
sabedoria aquele que dá 

ao homem o 
conhecimento?  Sl 94.10 



O Senhor conhece 
os pensamentos do 

homem, e sabe 
como são fúteis.   

Sl 94.11 



1 Ó Senhor, Deus 
vingador; Deus vingador! 

Intervém! 2 Levanta-te, 
Juiz da terra; retribui aos 

orgulhosos o que 
merecem.  Sl 94 



Levanta-te, Juiz da 
terra; retribui aos 
orgulhosos o que 

merecem.  
Sl 94.2 



Aquele que 
disciplina as 

nações os deixará 
sem castigo?  

Sl 94.10 



tranqüilo, enfrentará 
os dias maus, 

enquanto que, para 
os ímpios, uma cova 

se abrirá.  Sl 94.13 



Fará cair sobre eles os 
seus crimes, e os 

destruirá por causa dos 
seus pecados; o Senhor, o 
nosso Deus, os destruirá!  

Sl 94.23 



3ª 
Lente Objetiva: Visão comum  





Como é feliz o homem 
a quem disciplinas, 

Senhor, aquele a 
quem ensinas a tua 

lei;  Sl 94.12 



5 Massacram o teu povo, 
Senhor, e oprimem a tua 
herança; 14 O Senhor não 
desamparará o seu povo; 
jamais abandonará a sua 

herança.  Sl 94 



Quando eu disse: Os 
meus pés 

escorregaram, o teu 
amor leal, Senhor, me 

amparou!  Sl 94.18 



tranqüilo, enfrentará 
os dias maus, 

enquanto que, para os 
ímpios, uma cova se 

abrirá.  Sl 94.13 



O Senhor não 
desamparará o seu 

povo; jamais 
abandonará a sua 

herança.  Sl 94.14 



Não fosse a ajuda 
do Senhor, eu já 

estaria habitando 
no silêncio.  

Sl 94.17 



Mas o Senhor é a 
minha torre segura; o 
meu Deus é a rocha 

em que encontro 
refúgio.  Sl 94.22 



Quando a ansiedade 
já me dominava no 

íntimo, o teu consolo 
trouxe alívio à minha 

alma.  Sl 94.19 



Como o Pai me 
amou, assim eu os 

amei; permaneçam 
no meu amor.  

Jo 15.9 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 
aos mandamentos de meu Pai 

e em seu amor permaneço. 
Jo 15.10 



Tenho lhes dito estas 
palavras para que a 

minha alegria esteja em 
vocês e a alegria de 

vocês seja completa. 
Jo 15.11 



4ª 
Lente Macro: Visão de detalhes  





12 Como é feliz o homem 
a quem disciplinas, 

Senhor, aquele a quem 
ensinas a tua lei; 13 

tranqüilo, enfrentará os 
dias maus... Sl 94 



Saibam, pois, em seu 
coração que, assim como 
um homem disciplina o 

seu filho, da mesma forma 
o Senhor, o seu Deus, os 

disciplina. Dt 8.5 



Senhor, não me 
castigues na tua ira 
nem me disciplines 

no teu furor.  

Sl 6.1 



O Senhor me castigou 
com severidade, mas 
não me entregou à 

morte. 

Sl 118.18 



Como é feliz o homem a 
quem Deus corrige; 

portanto, não despreze 
a disciplina do Todo-

poderoso.  
Jó 5.17 



Corrige-me, Senhor, 
mas somente com 

justiça, não com ira, 
para que não me 
reduzas a nada.  

Jr 10.24 



Porque eu estou com você e o 
salvarei, diz o Senhor. Destruirei 
completamente todas as nações 

entre as quais eu o dispersei; mas a 
você não destruirei 

completamente. Eu o disciplinarei, 
como você merece. Não o deixarei 

impune.   
Jr 30.11 



Quem insiste no erro 
depois de muita 
repreensão, será 

destruído, sem aviso e 
irremediavelmente. 

Pv 29.1 



Conclusão 



Até quando os 
ímpios, Senhor, até 
quando os ímpios 

exultarão?  
Sl 94.3 



Quando eu disse: Os 
meus pés 

escorregaram, o teu 
amor leal, Senhor, me 

amparou!  Sl 94.18 



Todo o que ama a 
disciplina ama o 

conhecimento, mas 
aquele que odeia a 
repreensão é tolo. 

Pv 12.1 



Quem despreza a 
disciplina cai na pobreza e 
na vergonha, mas quem 

acolhe a repreensão 
recebe tratamento 

honroso. Pv 13.18  



Quem acolhe a disciplina 
mostra o caminho da vida, 

mas quem ignora a 
repreensão desencaminha 

outros.  

Pv 10.17 



Quem recusa a disciplina 
faz pouco caso de si 

mesmo, mas quem ouve 
a repreensão obtém 

entendimento.  

Pv 15.32 
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