




 Cantem de alegria 
ao Senhor, vocês 

que são justos; aos 
que são retos fica 

bem louvá-lo. 
Salmo 33.1 



Quem me oferece sua 
gratidão como 

sacrifício, honra-me, e 
eu mostrarei a salvação 

de Deus ao que anda 
nos meus caminhos.             

Salmo 50.23 



Os céus louvam as tuas 
maravilhas, Senhor, e a 

tua fidelidade na 
assembléia dos 

santos. 

Salmo 80.5 





Senhor, quero dar-te 
graças de todo o 

coração e falar de 
todas as tuas 
maravilhas. 

Salmo 9.1 



“Pois defendeste o 

meu direito e a minha 

causa; em teu trono te 

assentaste, julgando 

com justiça.” 

Salmo 9.4 



“O Senhor é a minha rocha, a 

minha fortaleza e o meu 

libertador; o meu Deus é o 

meu rochedo, em quem me 

refugio. Ele é o meu escudo e 

o poder que me salva, a 

minha torre alta.” 

Salmo 18.2 





Cantem louvores ao Senhor, 
vocês, os seus fiéis; louvem o 

seu santo nome. Pois a sua ira só 
dura um instante, mas o seu favor 

dura a vida toda; o choro pode 
persistir uma noite, mas de 
manhã irrompe a alegria. 

Salmo 30.4-5 



Se é somente para esta vida 
que temos esperança em 

Cristo, dentre todos os 
homens somos os mais 
dignos de compaixão. 

1˚ Coríntios 15.19 



Tu és o meu abrigo; tu 
me preservarás das 

angústias e me cercarás 
de canções de 

livramento. 

Salmo 32.7 





Pois a palavra do 
Senhor é verdadeira, 
ele é fiel em tudo o 

que faz. 

Salmo 33.4 



Em Deus, cuja palavra 
eu louvo, em Deus eu 
confio, e não temerei. 

Que poderá fazer-me o 
simples mortal? 

Salmo 56.4 



Confio em Deus, 
cuja palavra louvo, 

no Senhor, cuja 
palavra louvo, 

Salmo 56.10 





Ó Deus, tu és o meu Deus,  
eu te busco intensamente;  

 a minha alma tem sede de 
Ti!  Todo o meu ser anseia 

por Ti, numa terra seca, 
exausta e sem água.  

Salmo 63.1 



Quero  
contemplar-te(...), 

avistar o teu 
 poder(...). 

Salmo 63.2 



Porque és minha 
ajuda! 

Salmo 63.7 



Quando me deito 
lembro-me de Ti;  

penso em Ti durante as 
vigílias da noite. A minha 

alma apega-se a Ti; 

Salmo 63.6,8 



A minha alma ficará 
satisfeita como quando 
tem rico banquete; com 
lábios jubilosos a minha 

boca te louvará.  
 

Salmo 63.5 



Teu amor é melhor do que a 
vida! Por isso os meus lábios te 

exaltarão.  
Enquanto eu viver te bendirei, e 

em teu nome levantarei as 
minhas mãos. 

 

Salmo 63.3-4 





Todavia, lembro-me também do 
que pode dar-me esperança: 

Graças ao grande amor do Senhor 
é que não somos consumidos, 
pois as suas misericórdias são 

inesgotáveis. Renovam-se cada 
manhã; grande é a tua fidelidade 

Lamentações 3.21-23 



Como é bom render graças 
ao Senhor e cantar 

louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo, anunciar de 

manhã o teu amor leal e de 
noite a tua fidelidade 

Salmos 92:1-2 



Emunah (    ( ֱאמּונֹות
Fidelidade (cumprir o combinado) 

 
Chesed (ֶחֶסד)   

Misericórdia (amor leal) 





Pois o Senhor é bom e 
o seu amor leal é 

eterno; a sua fidelidade 
permanece por todas 

as gerações 
Salmos 100.5 



O Senhor ouviu a 
minha súplica; o 
Senhor aceitou a 

minha oração.  
 

Salmo 6.9 



Bendirei o Senhor o tempo todo! Os 
meus lábios sempre o louvarão. Minha 
alma se gloriará no Senhor; ouçam os 
oprimidos e se alegrem. Proclamem a 

grandeza do Senhor comigo; juntos 
exaltemos o seu nome. Busquei o 

Senhor, e ele me respondeu; livrou-
me de todos os meus temores.  

Salmo 34.1-4 



Coloquei toda minha 
esperança no Senhor; 
Ele se inclinou para 
mim e ouviu o meu 

grito de socorro.  

 Salmo 40.1 



Àquele que é capaz de fazer 
infinitamente mais do que tudo o 

que pedimos ou pensamos, de 
acordo com o seu poder que atua 

em nós, a Ele seja a glória na igreja 
e em Cristo Jesus, por todas as 
gerações, para todo o sempre! 

Amém! 
Efésios 3.20 





Foi bom para mim 
ter sido castigado, 

para que aprendesse 
os teus decreto 

Salmo 119.71 



Vocês se esqueceram da palavra de 
ânimo que ele lhes dirige como a 
filhos: "Meu filho, não despreze a 

disciplina do Senhor, nem se 
magoe com a sua repreensão,pois 
o Senhor disciplina a quem ama, e 
castiga todo aquele a quem aceita 

como filho”. 
Hebreus 12.5-6 



Nenhuma disciplina parece 
ser motivo de alegria no 
momento, mas sim de 

tristeza. Mais tarde, porém, 
produz fruto de justiça e paz 

para aqueles que por ela 
foram exercitados. 

Hebreus 12.11 



Foi bom para mim 
ter sido castigado, 

para que aprendesse 
os teus decreto 

 Salmo 119.71 







Tu criaste o íntimo do meu ser 
e me teceste no ventre de 

minha mãe. Eu te louvo 
porque me fizeste de modo 
especial e admirável. Tuas 

obras são maravilhosas! Digo 
isso com convicção.  

Salmo 139.13-14 





Em resposta, Jesus declarou:  

“Digo-lhe a verdade: Ninguém pode 
ver o Reino de Deus, se não nascer de 
novo”  Perguntou Nicodemos: “Como 

alguém pode nascer, sendo velho?  

É claro que não pode entrar pela 
segunda vez no ventre de sua mãe e 

renascer!”   

João 3.3-4 



Portanto, se alguém está 
em Cristo, é nova criação. 

As coisas antigas já 
passaram; eis que 

surgiram coisas novas! 

2˚ Coríntios 5-17 





Cuidas da terra e a regas; fartamente a 
enriqueces. Os riachos de Deus transbordam 

para que nunca falte o trigo, pois assim 
ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplainas 
os seus torrões; tu a amoleces com chuvas e 

abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a 
tua bondade, e por onde passas emana fartura; 

fartura vertem as pastagens do deserto, e as 
colinas se vestem de alegria. Os campos se 

revestem de rebanhos e os vales se cobrem de 
trigo; eles exultam e cantam de alegria 

Salmo 65.9-13 



Nada há melhor para o homem do 
que comer, beber e fazer que a 

sua alma goze o bem do seu 
trabalho. No entanto, vi também 
que isto vem da mão de Deus, 

pois, separado deste, quem pode 
comer ou quem pode alegrar- se? 

Eclesiastes 2.24-25 



Não digas, pois, no teu coração: A 
minha força e o poder do meu braço 

me adquiriram estas riquezas. Antes, te 
lembrarás do SENHOR, teu Deus, 

porque é ele o que te dá força para 
adquirires riquezas; para confirmar a 

sua aliança, que, sob juramento, 
prometeu a teus pais, como hoje se vê.  

Deuteronômio 8.17-18 



Lembrem- se: aquele que semeia pouco, também colherá 
pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá 

fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu 
coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama 

quem dá com alegria...  

...Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que 
come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará 

crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de 
todas as formas, para que possam ser generosos em 

qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua 
generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço 

ministerial que vocês estão realizando não está apenas 
suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também 
transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus 

2˚ Coríntios 9.6-7 e 10-12 


