


Protege-me, 
ó Deus, pois 

em ti me 
refugio.  

Sl 16.1 



Ao Senhor declaro: 
Tu és o meu 

Senhor; não tenho 
bem nenhum além 

de ti.  

Sl 16.2 



Quanto aos fiéis 
que há na terra, 
eles é que são os 

notáveis em quem 
está todo o meu 

prazer. 
Sl 16.3 



Grande será o sofrimento 
dos que correm atrás de 

outros deuses. Não 
participarei dos seus 

sacrifícios de sangue, e os 
meus lábios nem 

mencionarão os seus 
nomes. 

Sl 16.4 



Senhor, tu és a 
minha porção e o 
meu cálice; és tu 
que garantes o 

meu futuro.  
Sl 16.5 



As divisas caíram 
para mim em 

lugares 
agradáveis: Tenho 
uma bela herança!  

Sl 16.6 



Bendirei o Senhor, 
que me aconselha; 
na escura noite o 
meu coração me 

ensina!  

Sl 16.7 



Sempre tenho o 
Senhor diante de 
mim. Com ele à 

minha direita, não 
serei abalado.   

Sl 16.8 



Por isso o meu 
coração se alegra e 
no íntimo exulto; 

mesmo o meu 
corpo repousará 

tranqüilo,  Sl 16.9 



porque tu não me 
abandonarás no 
sepulcro, nem 

permitirás que o teu 
santo sofra 

decomposição.  
Sl 16.10 



Tu me farás conhecer 
a vereda da vida, a 

alegria plena da tua 
presença, eterno 

prazer à tua direita.  

Sl 16.11 



Finalmente, meus 
irmãos, alegrem-se no 

Senhor! Escrever-lhes de 
novo as mesmas coisas 

não é cansativo para mim 
e é uma segurança para 

vocês.  
Fp 3.1 



Alegrem-se 
sempre no 

Senhor. 
Novamente direi: 

alegrem-se!  
Fp 4.4 



Alegrem-se 

sempre.   

1Ts 5.16 



Lamento ou felicidade 



Grande será o sofrimento 
dos que correm atrás de 

outros deuses. Não 
participarei dos seus 

sacrifícios de sangue, e os 
meus lábios nem 

mencionarão os seus 
nomes. 

Sl 16.4 



Protege-me, 
ó Deus, pois 

em ti me 
refugio.  

Sl 16.1 



Quanto aos fiéis 
que há na terra, 
eles é que são os 

notáveis em quem 
está todo o meu 

prazer. 
Sl 16.3 



As divisas caíram 
para mim em 

lugares agradáveis: 
Tenho uma bela 

herança!  

Sl 16.6 



Visão do passado segundo 
Deus 



Deus é nossa herança 



As divisas caíram 
para mim em 

lugares agradáveis: 
Tenho uma bela 

herança!  

Sl 16.6 



Quanto aos fiéis 
que há na terra, 
eles é que são os 

notáveis em quem 
está todo o meu 

prazer. 
Sl 16.3 



Senhor, tu és a 
minha porção e o 
meu cálice; és tu 
que garantes o 

meu futuro.  
Sl 16.5 



Deus é soberano 



Tu criaste o 
íntimo do meu 

ser e me teceste 
no ventre de 
minha mãe.  

Sl 139.13 



Meus ossos não 
estavam escondidos 

de ti quando em 
secreto fui formado e 
entretecido como nas 
profundezas da terra.  
Sl 139.15 



Os teus olhos viram o 
meu embrião; todos os 
dias determinados para 
mim foram escritos no 

teu livro antes de 
qualquer deles existir.  

Sl 139.16 



Este é o dia em 
que o SENHOR 
agiu; alegremo-
nos e exultemos 

neste dia.  
Sl 118.24 



Todo aquele que o 
Pai me der virá a 
mim, e quem vier 
a mim eu jamais 

rejeitarei.   
Jo 6.37 



..., aos que a 
receberam, aos que 

creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de 

Deus,  
Jo 1.12 



os quais não nasceram 
por descendência 
natural, nem pela 

vontade da carne nem 
pela vontade de algum 
homem, mas nasceram 

de Deus. 
Jo 1.13 



Um envolvimento contínuo 



Ao Senhor declaro: 
Tu és o meu 

Senhor; não tenho 
bem nenhum além 

de ti.  

Sl 16.2 



Senhor, tu és a 
minha porção e o 
meu cálice; és tu 
que garantes o 

meu futuro.  
Sl 16.5 



Experiência presente segundo 
os recursos de Deus 



Deus é Senhor 



Contudo, aos que a 
receberam, aos que 

creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de 

Deus, 
Jo 1.12 



Ao Senhor declaro: 
Tu és o meu 

Senhor; não tenho 
bem nenhum além 

de ti.  

Sl 16.2 



Grande será o sofrimento 
dos que correm atrás de 

outros deuses. Não 
participarei dos seus 

sacrifícios de sangue, e os 
meus lábios nem 

mencionarão os seus 
nomes. 

Sl 16.4 



“Ouça, ó Israel: 
O SENHOR, o 

nosso Deus, é o 
único SENHOR. 

Dt 6.4 



Sua presença 



Sempre tenho o 
Senhor diante de 
mim. Com ele à 

minha direita, não 

serei abalado.  
Sl 16.8 



Bendirei o Senhor, 
que me aconselha; 
na escura noite o 
meu coração me 

ensina!  

Sl 16.7 



Por isso o meu 
coração se alegra e 
no íntimo exulto; 

mesmo o meu 
corpo repousará 

tranqüilo,  Sl 16.9 



Deus é refúgio 



Protege-me, 
ó Deus, pois 

em ti me 
refugio.  

Sl 16.1 



Sempre tenho o 
Senhor diante de 
mim. Com ele à 

minha direita, não 
serei abalado.   

Sl 16.8 



Confiança no futuro de acordo 
com as promessas de Deus 



Futuro próximo 



Senhor, tu és a 
minha porção e o 
meu cálice; és tu 
que garantes o 

meu futuro.  
Sl 16.5 



Sempre tenho o 
Senhor diante de 
mim. Com ele à 

minha direita, não 
serei abalado.   

Sl 16.8 



Eternidade 



Por isso o meu 
coração se alegra e 
no íntimo exulto; 

mesmo o meu 
corpo repousará 

tranqüilo,  Sl 16.9 



O Senhor vê 
com pesar a 

morte de seus 
fiéis. 

Sl 116.15 



porque tu não me 
abandonarás no 
sepulcro, nem 

permitirás que o teu 
santo sofra 

decomposição.  
Sl 16.10 



Se é somente para esta 
vida que temos 

esperança em Cristo, 
dentre todos os 

homens somos os mais 
dignos de compaixão.  

I Co 15.19 



Se cremos que Jesus 
morreu e ressurgiu, 

cremos também que 
Deus trará mediante 

Jesus, juntamente com 
ele, aqueles que nele 

dormiram.  
I Ts 4.14 



Nós, os que estivermos 
vivos, os que ficarmos 
até a vinda do Senhor, 

certamente não 
precederemos os que 

dormem.  

I Ts 4.15 



Pois, dada a ordem, com a 
voz do arcanjo e o ressoar 

da trombeta de Deus, o 
próprio Senhor descerá 

dos céus, e os mortos em 
Cristo ressuscitarão 

primeiro. 

I Ts 4.16 



Depois nós, os que 
estivermos vivos seremos 
arrebatados com eles nas 
nuvens, para o encontro 
com o Senhor nos ares. E 
assim estaremos com o 

Senhor para sempre 

I Ts 4.17 



Tu me farás conhecer 
a vereda da vida, a 
alegria plena da tua 

presença, eterno 
prazer à tua direita.  

Sl 16.11 



O tribunal de Cristo 



Pois todos nós devemos 
comparecer perante o 

tribunal de Cristo, para que 
cada um receba de acordo 

com as obras praticadas 
por meio do corpo, quer 
sejam boas quer sejam 

más.  
II Co 5.10 



Deus está sempre presente 



Conclusão 


