


Introdução 



Caminho da falsidade 



Afasta de mim o 
caminho da 

falsidade e favorece-
me com a tua lei.  

Sl 119.29 



Desprezas os que se 
desviam dos teus 
decretos, porque 

falsidade é a astúcia 
deles.   

Sl 119.118 



Por isso, tenho por, em 
tudo, retos os teus 
preceitos todos e 

aborreço todo caminho 
de falsidade.  

Sl 119.128 



Abomino e 
detesto a 

mentira; porém 
amo a tua lei. 

Sl 119.163 



Caminho de 
falsidade 

Tua Lei 

Falsidade é astúcia Decretos 

Caminho de 
falsidade 

Preceitos retos 

Mentira Tua Lei 



Caminho da verdade 
 



Verdade 
 



São verdadeiros todos 
os teus mandamentos; 

eles me perseguem 
injustamente; ajuda- 

me.  
Sl 119.86 



Tu estás perto, 
SENHOR, e todos os 
teus mandamentos 

são verdade. 
 Sl 119.151 



Retidão 
 



Os teus 
testemunhos, tu os 

impuseste com 
retidão e com suma 

fidelidade. 
Sl 119.138 



Fidelidade 
 



Os teus 
testemunhos, tu os 

impuseste com 
retidão e com suma 

fidelidade.  
Sl 119.138 



Porque em verdade vos 
digo: até que o céu e a 

terra passem, nem um i, 
ou um til jamais passará 
da lei, até que tudo se 

cumpra. 
Mt 5.18 



Pureza 
 



Puríssima é a tua 
palavra; por isso, 

o teu servo a 
estima.   

Sl 119.140 



Firmeza da Palavra Fiel 
 



Tu ordenaste os 
teus mandamentos, 

para que os 
cumpramos à risca.    

Sl 119.4 



Vivifica-me, segundo a 
tua misericórdia, e 

guardarei os 
testemunhos oriundos 

de tua boca.    
Sl 119.88 



89 Para sempre, ó SENHOR, 
está firmada a tua palavra 
no céu. 152 Quanto às tuas 
prescrições, há muito sei 

que as estabeleceste para 
sempre.    

Sl 119 



sabendo, 
primeiramente, isto: 

que nenhuma profecia 
da Escritura provém de 
particular elucidação;     

2Pe 1.20 



porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada 

por vontade humana; 
entretanto, homens santos 
falaram da parte de Deus, 

movidos pelo Espírito Santo. 

2Pe 1.21 



Tenho visto que toda 
perfeição tem seu 
limite; mas o teu 
mandamento é 

ilimitado. 
Sl 119.96 



Imploro de todo o 
coração a tua graça; 

compadece-te de 
mim, segundo a tua 

palavra.  
Sl 119.58 



Tens feito bem ao 
teu servo, SENHOR, 

segundo a tua 
palavra.  

Sl 119.65 



Esmorecem os meus 
olhos de tanto esperar 

por tua promessa, 
enquanto digo: quando 

me haverás de consolar? 
  

Sl 119.82 



Bem sei, ó SENHOR, 
que os teus juízos são 

justos e que com 
fidelidade me 

afligiste.  
Sl 119.75 



Guardo no coração 
as tuas palavras, 
para não pecar 

contra ti. 
  Sl 119.11 



Conclusão 
Uma resposta fiel à Palavra fiel 

 



Bem- aventurados os 
irrepreensíveis no 
seu caminho, que 
andam na lei do 

SENHOR.   
Sl 119.1 



Tu ordenaste os 
teus mandamentos, 

para que os 
cumpramos à risca.  

Sl 119.4 



Então, não terei de 
que me envergonhar, 

quando considerar em 
todos os teus 

mandamentos.   
Sl 119.6 



Dá-me 
entendimento, e 

guardarei a tua lei; 
de todo o coração a 

cumprirei.  
Sl 119.34 



Assim, observarei 
de contínuo a tua 
lei, para todo o 

sempre.  
Sl 119.44 


