


Introdução 
 



Senhor, quem 
habitará no teu 

santuário? Quem 
poderá morar no teu 

santo monte?   
Sl 15.1 



Deus providencia 
incondicionalmente a 

salvação do homem, mas a 
intimidade e desfrute da 
vida com Ele depende de 

certas respostas humanas. 



Para que desfrutemos da 
comunhão e intimidade 
com Deus, devemos agir 
em conformidade com 

suas exigências. 



1ª Exigência:  
Conduta Aprovada por Deus 

 



Integridade Pessoal 
 



Aquele que é íntegro 
em sua conduta e 

pratica o que é justo, 
que de coração fala a 

verdade  
Sl 15.2 



Tenho sido 
irrepreensível para 
com ele e guardei-

me de pecar.  
2Sm 22.24 



Como são felizes os que 
andam em caminhos 
irrepreensíveis, que 

vivem conforme a lei do 
Senhor! 

Sl 119.1 



Quando Abrão estava com 
noventa e nove anos de 

idade o Senhor lhe apareceu 
e disse: Eu sou o Deus Todo-
poderoso; ande segundo a 

minha vontade e seja 
íntegro. Gn 17.1 



Perfeito serás 
para com o 

SENHOR, teu 
Deus.   Dt 18.13 



Meus olhos aprovam os 
fiéis da terra, e eles 
habitarão comigo. 

Somente quem tem 
vida íntegra me servirá. 

Sl 101.6 



Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua 
alma e de todo o seu 

entendimento. 
Mt 22.37 



Pratica a justiça 
 



Aquele que é íntegro 
em sua conduta e 

pratica o que é justo, 
que de coração fala a 

verdade  
Sl 15.2 



2ª Exigência:  
Comunicação Aprovada por Deus 



Falar a verdade 
 



Aquele que é íntegro 
em sua conduta e 

pratica o que é justo, 
que de coração fala a 

verdade  
Sl 15.2 



que rejeita quem merece 
desprezo, mas honra os que 

temem ao Senhor, que 
mantém a sua palavra, 

mesmo quando sai 
prejudicado, 

Sl 15.4 



Não difama 
 



e não usa a língua para 
difamar, que nenhum 

mal faz ao seu 
semelhante e não lança 

calúnia contra o seu 
próximo,  

Sl 15.3 



Não injuria 



e não usa a língua para 
difamar, que nenhum 

mal faz ao seu 
semelhante e não lança 

calúnia contra o seu 
próximo, Sl 15.3 



3ª Exigência:  
Relacionamentos Aprovados por Deus 



Amor ao próximo 



e não usa a língua para 
difamar, que nenhum 

mal faz ao seu 
semelhante e não lança 

calúnia contra o seu 
próximo,  Sl 15.3 



Se alguém afirmar: Eu amo a 
Deus, mas odiar seu irmão, é 

mentiroso, pois quem não 
ama seu irmão, a quem vê, 
não pode amar a Deus, a 

quem não vê.  
1Jo 4.10 



Honra a quem merece honra 



que rejeita quem merece 
desprezo, mas honra os 
que temem ao Senhor, 

que mantém a sua 
palavra, mesmo quando 

sai prejudicado,    Sl 15.4 



4ª Exigência:  
Trato com Finanças Aprovado por Deus 



Não ganha na desgraça de outro 



que não empresta o seu 
dinheiro visando lucro 

nem aceita suborno 
contra o inocente. Quem 
assim procede nunca será 

abalado!  
Sl 15.5 



Então, por que não 
confiou o meu dinheiro 

ao banco? Assim, 
quando eu voltasse o 

receberia com os juros.   
Lc 19.23 



Se alguém do seu povo 
empobrecer e não puder 

sustentar-se, ajudem-no como 
se faz ao estrangeiro e ao 

residente temporário, para que 
possa continuar a viver entre 

vocês.   
Lv 25.35 



Não cobrem dele juro 
algum, mas temam o 
seu Deus, para que o 

seu próximo continue a 
viver entre vocês.   

Lv 25.36 



Vocês não poderão 
exigir dele juros nem 

emprestar-lhe 
mantimento visando 

lucro.   
Lv 25.37 



Não aceita suborno 



que não empresta o seu 
dinheiro visando lucro 
nem aceita suborno 

contra o inocente. Quem 
assim procede nunca será 

abalado!   
Sl 15.5 



Não aceite suborno, pois 
o suborno cega até os 

que têm discernimento 
e prejudica a causa do 

justo.   
Ex 23.8-9 



Conclusão 
 



Senhor, quem 
habitará no teu 

santuário? Quem 
poderá morar no teu 

santo monte? 
Sl 15.1 



que não empresta o seu 
dinheiro visando lucro 

nem aceita suborno 
contra o inocente. Quem 
assim procede nunca será 

abalado!    
Sl 15.5 



1 Protege-me, ó Deus, 
pois em ti me refugio. 

 2 Ao Senhor declaro: Tu 
és o meu Senhor; não 

tenho bem nenhum além 
de ti.  

Sl 15 



Quanto aos fiéis que 
há na terra, eles é 

que são os notáveis 
em quem está todo o 

meu prazer.   
Sl 15.3 



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 15.4 



Senhor, tu és a 
minha porção e o 

meu cálice; és tu que 
garantes o meu 

futuro. 
Sl 15.5 



As divisas caíram 
para mim em 

lugares agradáveis: 
Tenho uma bela 

herança!  Sl 15.6 



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

ensina! 
Sl 15.7 



Sempre tenho o 
Senhor diante de 
mim. Com ele à 

minha direita, não 
serei abalado.  

Sl 15.8 



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

corpo repousará 
tranquilo,  

Sl 15.9 



porque tu não me 
abandonarás no sepulcro, 
nem permitirás que o teu 

santo sofra 
decomposição.  

Sl 15.10 



Tu me farás conhecer a 
vereda da vida, a 

alegria plena da tua 
presença, eterno 

prazer à tua direita.  
Sl 15.11 


