
Felicidade sob a bondade de Deus 



Introdução 



O louvor te aguarda 
em Sião, ó Deus; os 
votos que te fizemos 

serão cumpridos.   
Sl 65.1 



Tremem os habitantes das 
terras distantes diante das 

tuas maravilhas; do 
nascente ao poente 

despertas canções de 
alegria.  Sl 65.8 



fartura vertem as 
pastagens do 

deserto, e as colinas 
se vestem de 

alegria.   Sl 65.12 



Os campos se revestem 
de rebanhos e os vales 

se cobrem de trigo; eles 
exultam e cantam de 

alegria!    
Sl 65.13 



1ª  
Razão Perdão e suas possibilidades 



Quando os nossos 
pecados pesavam sobre 

nós, tu mesmo fizeste 
propiciação por nossas 

transgressões. 
Sl 65.3 



Quando os nossos 
pecados pesavam sobre 
nós, tu mesmo fizeste 

propiciação por nossas 
transgressões. 

Sl 65.3 



Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 
e justo para nos perdoar 

de todo pecado, e nos 
purificar de toda 

injustiça. 1Jo 1.9 



2ª  
Razão 

Estar em comunhão com 
Deus 



contudo, aos que o 
receberam, aos que 
creem em seu nome 

deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus,  

Jo 1.12 



Como são felizes aqueles 
que escolhes e trazes a ti, 

para viverem nos teus 
átrios! Transbordamos de 
bênçãos da tua casa, do 

teu santo templo!  Sl 65.4 



A intimidade do 
SENHOR é para os que 
o temem, aos quais ele 
dará a conhecer a sua 

aliança.  
Sl 25.14 



Ninguém tem maior 
amor do que aquele 

que dá a sua vida 
pelos seus amigos.  

Jo 15.13 



Vocês serão meus 
amigos, se fizerem 

o que eu lhes 
ordeno. 

Jo 15.14 



Já não os chamo servos, 
porque o servo não sabe o 

que o seu senhor faz. Em vez 
disso, eu os tenho chamado 
amigos, porque tudo o que 

ouvi de meu Pai eu lhes tornei 
conhecido.   Jo 15.15 



Você, porém, ó Israel, 
meu servo, Jacó, a quem 

escolhi, vocês, 
descendentes de 

Abraão, meu amigo,  
Is 41.8 



3ª 
Razão Transbordar de bênçãos 



....Transbordamos 
de bênçãos da tua 
casa, do teu santo 

templo! 
Sl 65.4 



Tu nos respondes com 
temíveis feitos de justiça, ó 

Deus, nosso Salvador, 
esperança de todos os 

confins da terra e dos mais 
distantes mares.  

Sl 65.5 

Ambiente externo 



Tu que firmaste os 
montes pela tua 
força, pelo teu 
grande poder.  

Sl 65.6 

Ambiente externo 



Tu que acalmas o 
bramido dos mares, o 

bramido de suas 
ondas, e o tumulto 

das nações.  
Sl 65.7 

Ambiente externo 



Tremem os habitantes das 
terras distantes diante das 

tuas maravilhas; do 
nascente ao poente 

despertas canções de 
alegria. Sl 65.8 

Ambiente externo 



Cuidas da terra e a regas; 
fartamente a enriqueces. 

Os riachos de Deus 
transbordam para que 

nunca falte o trigo, pois 
assim ordenaste.  

Sl 65.9 

Suprimento 



Encharcas os seus sulcos 
e aplainas os seus 

torrões; tu a amoleces 
com chuvas e abençoas 

as suas colheitas.      

Sl 65.10 

Suprimento 



Coroas o ano com a 
tua bondade, e por 
onde passas emana 

fartura;  

Sl 65.11 

Suprimento 



fartura vertem as 
pastagens do 

deserto, e as colinas 
se vestem de alegria.  

Sl 65.12 

Suprimento 



Os campos se revestem 
de rebanhos e os vales 

se cobrem de trigo; 
eles exultam e cantam 

de alegria! 
Sl 65.13 

Suprimento 



Conclusão: Deus responde as 
orações 



O louvor te aguarda 
em Sião, ó Deus; os 

votos que te fizemos 
serão cumpridos.  

Sl 65.1 



Ó tu que ouves a 
oração, a ti virão 

todos os 
homens. Sl 65.2 


