


Introdução 



Os meus olhos estão 
sempre voltados para o 
Senhor, pois só ele tira 

os meus pés da 
armadilha.  

Sl 25.15 



16 Volta-te para mim e tem 
misericórdia de mim, pois 

estou só e aflito. 17 As 
angústias do meu coração se 
multiplicaram; liberta-me da 

minha aflição. 
Sl 25 



Olha para a minha 
tribulação e o meu 

sofrimento, e perdoa 
todos os meus 

pecados. 
Sl 25.18 



Vê como 
aumentaram os 
meus inimigos e 

com que fúria me 
odeiam! 

Sl 25.19 



O verdadeiro 
conhecimento de Deus 

fundamenta a 
possibilidade do povo de 
Deus viver seu cotidiano 
seguro e alegremente. 



Neste texto encontramos 
revelações da fidelidade 
de Deus que promovem 
paz no coração dos seus 

filhos apesar das 
circunstâncias difíceis. 



1ª Revelação 
Deus é Deus da verdade 

 



Mostra-me, Senhor, 
os teus caminhos, 
ensina-me as tuas 

veredas; 
Sl 25.4 



guia-me com a tua 
verdade e ensina-me, 
pois tu és Deus, meu 
Salvador, e a minha 

esperança está em ti o 
tempo todo. 

Sl 25.5 



Aspecto 1  
Deus é a verdade, é real 

 



e da parte de Jesus 
Cristo, a fiel 

testemunha, o 
primogênito dos 

mortos, e o soberano 
dos reis da terra.  Ap 1.5 



Eu sou o Alfa e o 
Ômega, diz o Senhor 
Deus, aquele que é, 

que era e que a de vir, 
o Todo-Poderoso  

Ap 1.8 



Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida; 

ninguém vem ao 
pai senão por mim.  

Jo 14.6 



Aspecto 2 - Deus é fiel 



Bom e justo é o 
Senhor; por isso 

mostra o caminho 
aos pecadores. 

Sl 25.8 



Conduz os 
humildes na justiça 
e lhes ensina o seu 

caminho. 
Sl 25.9 



Todos os caminhos do 
Senhor são amor e 

fidelidade para com os 
que cumprem os 

preceitos da sua aliança.  

Sl 25.10 



2ª Revelação  
Deus ama fielmente 



Se formos infiéis, 
ele permanece fiel; 
não pode negar-se 

a si mesmo. 
2Tm 2.13 



Lembra-te, Senhor, da 
tua compaixão e da 

tua misericórdia, que 
tens mostrado desde a 

antiguidade.  
Sl 25.6 



Não te lembres dos 
pecados e transgressões da 
minha juventude; conforme 
a tua misericórdia, lembra-
te de mim, pois tu, Senhor, 

és bom. 
Sl 25.7 



Todos os caminhos do 
Senhor são amor  e 

fidelidade para com os 
que cumprem os 

preceitos da sua aliança  
Sl 25.10 



O Senhor confia os 
seus segredos aos que 
o temem, e os leva a 

conhecer a sua 
aliança. 

Sl 25.14 



Não te lembres dos 
pecados e transgressões da 
minha juventude; conforme 
a tua misericórdia, lembra-
te de mim, pois tu, Senhor, 

és bom. 
Sl 25.7 



Todos os caminhos do 
Senhor são amor e 

fidelidade para com os 
que cumprem os 

preceitos da sua aliança. 

Sl 25.10 



Por amor do teu 
nome, Senhor, 
perdoa o meu 

pecado, que é tão 
grande! 

Sl 25.11 



O Senhor confia os 
seus segredos aos que 
o temem, e os leva a 

conhecer a sua 
aliança. 

Sl 25.14 



Que a integridade e 
a retidão me 

protejam, porque a 
minha esperança 

está em ti. 
Sl 25.21 



Conclusão 
 



Em ti confio, ó meu 
Deus. Não deixes que eu 

seja humilhado, nem 
que os meus inimigos 
triunfem sobre mim!  

Sl 25.2 



Nenhum dos que 
esperam em ti 

ficará 
decepcionado...  

Sl 25.3 



Os meus olhos estão 
sempre voltados para 
o Senhor, pois só ele 
tira os meus pés da 

armadilha.  
Sl 25.15 



Guarda a minha vida e 
livra-me! Não me 

deixes decepcionado, 
pois eu me refugio em 

ti.   
Sl 25.20 



Que a integridade e 
a retidão me 

protejam, porque a 
minha esperança 

está em ti.  
Sl 25.21 



Em ti confio, ó meu 
Deus. Não deixes que eu 

seja humilhado, nem 
que os meus inimigos 
triunfem sobre mim! 

  
Sl 25.2 



Por amor do teu 
nome, Senhor, 
perdoa o meu 

pecado, que é tão 
grande!  

Sl 25.11 


