


Introdução 



Grande é o SENHOR 
e mui digno de ser 
louvado, na cidade 

do nosso Deus. 
Sl 48.1 



Seu santo monte, belo e 
sobranceiro, é a alegria 

de toda a terra; o monte 
Sião, para os lados do 

Norte, a cidade do grande 
Rei.  

Sl 48.2 



3 Nos palácios dela, Deus 
se faz conhecer como 
alto refúgio. 4 Por isso, 

eis que os reis se 
coligaram e juntos 

sumiram- se;  Sl 48 



5 bastou- lhes vê- lo, e se 
espantaram, tomaram- se de 

assombro e fugiram 
apressados. 6 O terror ali os 

venceu, e sentiram dores 
como de parturiente. 

Sl 48 



7 Com vento oriental 
destruíste as naus de Társis.  
8 Como temos ouvido dizer, 
assim o vimos na cidade do 
SENHOR dos Exércitos, na 

cidade do nosso Deus. Deus a 
estabelece para sempre. 

Sl 48 



9 Pensamos, ó Deus, na tua 
misericórdia no meio do teu 

templo. 10 Como o teu nome, ó 
Deus, assim o teu louvor se 
estende até aos confins da 

terra; a tua destra está cheia de 
justiça.  

Sl 48 



11 Alegre- se o monte 
Sião, exultem as filhas de 
Judá, por causa dos teus 
juízos. 12 Percorrei a Sião, 
rodeai- a toda, contai- lhe 

as torres;   
Sl 48 



notai bem os seus 
baluartes, observai os 

seus palácios, para 
narrardes às gerações 

vindouras 
Sl 48.13 



que este é Deus, o 
nosso Deus para todo 

o sempre; ele será 
nosso guia até à 

morte.   
Sl 48.14 



1 Grande é o Senhor, e 
digno de todo louvor na 
cidade do nosso Deus. 2 
Seu santo monte, belo e 
majestoso, é a alegria de 

toda a terra.   
Sl 48 



Vejam! Os reis 
somaram forças, e 
juntos avançaram 

contra ela.    

Sl 48.4(NVI) 



Alegre- se o monte 
Sião, exultem as 

filhas de Judá, por 
causa dos teus 

juízos.   
Sl 48.11 



Grande é o SENHOR 
e mui digno de ser 
louvado, na cidade 

do nosso Deus.    

Sl 48.1 



Como temos ouvido dizer, 
assim o vimos na cidade 

do SENHOR dos Exércitos, 
na cidade do nosso Deus. 

Deus a estabelece para 
sempre.    

Sl 48.8 



1º Louvor 
Pelo amor fiel de Deus 

 



Pensamos, ó Deus, 
na tua misericórdia 

no meio do teu 
templo. 

Sl 48.9 



Misericórdia 
 



 Ao desembarcar, viu 
Jesus uma grande 

multidão e compadeceu- 
se deles, porque eram 
como ovelhas que não 

têm pastor....  
Mc 6.34 



Agir em favor de  
 



Estabelecer uma aliança 
permanente 



Pensamos, ó Deus, 
na tua misericórdia 

no meio do teu 
templo. 

Sl 48.9 



Como temos ouvido dizer, 
assim o vimos na cidade 

do SENHOR dos Exércitos, 
na cidade do nosso Deus. 

Deus a estabelece para 
sempre.  

Sl 48.8 



que este é Deus, o 
nosso Deus para 

todo o sempre; ele 
será nosso guia até à 

morte  
Sl 48.14 



2º Louvor 
Pela justiça de Deus 

 



Como o teu nome, ó 
Deus, assim o teu louvor 

se estende até aos confins 
da terra; a tua destra está 

cheia de justiça.  

Sl 48.10 



Como está escrito: 
Não há nenhum 
justo, nem um 

sequer;   
Rm 3.10 



3º Louvor 
Pelos juízos de Deus 

 



Alegre- se o monte 
Sião, exultem as 

filhas de Judá, por 
causa dos teus 

juízos. 
Sl 48.11 



Legislador 
 



Executivo 
 



Você sabe quando as 
cabras monteses dão à 
luz? Você está atento 
quando a corça tem o 

seu filhote?  
Jó 39.1 



Acaso você conta os 
meses até elas darem à 

luz? Sabe em que 
época elas têm as suas 

crias? 
Jó 39.2 



Elas se agacham, 
dão à luz os seus 
filhotes, e suas 
dores se vão. 

Jó 39.3 



Judiciário 
 



Pois quem come e 
bebe sem discernir o 

corpo do Senhor, come 
e bebe para sua própria 

condenação. 
1Co 11.29 



Por isso há entre 
vocês muitos 

fracos e doentes, e 
vários já dormiram.   

1Co 11.30 



Mas, se nós 
tivéssemos o cuidado 

de examinar a nós 
mesmos, não 

receberíamos juízo.  
1Co 11.31 



Foi- me bom ter eu 
passado pela aflição, 
para que aprendesse 

os teus decretos.   
Sl 119.71 



Bem sei, ó SENHOR, 
que os teus juízos são 

justos e que com 
fidelidade me 

afligiste. 
Sl 119.75 



Conclusão 
Deus nos pontos cardeais 

 



Seu santo monte, belo e 
sobranceiro, é a alegria 

de toda a terra; o monte 
Sião, para os lados do 

Norte, a cidade do 

grande Rei.  Sl 48.2 



Com vento 
oriental 

destruíste as naus 
de Társis.  

Sl 48.7 



Como o teu nome, ó 
Deus, assim o teu louvor 

se estende até aos 
confins da terra; a tua 
destra está cheia de 

justiça. 
Sl 48.10 



notai bem os seus 
baluartes, observai os 

seus palácios, para 
narrardes às gerações 

vindouras.  
Sl 48.13 


