


INTRODUÇÃO 



Nossas fontes de problemas 



Deus é o nosso refúgio 
e a nossa fortaleza, 

auxílio sempre presente 

na adversidade.  

Sl 46.1 



Tragédias naturais 



Por isso não 
temeremos, embora a 

terra trema e os 
montes afundem no 

coração do mar, 
Sl 46.2 



embora estrondem as 
suas águas turbulentas 

e os montes sejam 
sacudidos pela sua 

fúria. Pausa   
Sl 46.3 



Instabilidade política e social 



Nações se agitam, 
reinos se abalam, 

ele ergue a voz, e a 
terra se derrete.   

Sl 46.6 



Por isso não 
temeremos, embora a 

terra trema e os 
montes afundem no 

coração do mar,  
Sl 46.2 



De onde vinha a sua segurança? 



Imagem de Deus 



Deus é o nosso refúgio 
e a nossa fortaleza, 

auxílio sempre 
presente na 
adversidade.  

Sl 46.1 



Há um rio cujos canais 
alegram a cidade de 
Deus, o Santo lugar 

onde habita o 
Altíssimo.  

Sl 46.4 



O Senhor dos 
Exércitos está 

conosco; o Deus de 
Jacó é a nossa torre 

segura. Pausa  
Sl 46.7 



Deus é o nosso 
refúgio e a nossa 
fortaleza, auxílio 

sempre presente na 
adversidade.  

Sl 46.1 



O Senhor dos 
Exércitos está 

conosco; o Deus de 
Jacó é a nossa torre 

segura. Pausa  
Sl 46.7 



Ações de Deus 



Mas vocês chegaram ao 
monte Sião, à Jerusalém 

celestial, à cidade do 
Deus vivo. Chegaram aos 
milhares de milhares de 

anjos em alegre reunião,   
Hb 12.22 



à igreja dos primogênitos, 
cujos nomes estão escritos 
nos céus. Vocês chegaram a 

Deus, juiz de todos os 
homens, aos espíritos dos 

justos aperfeiçoados, 
Hb 12.23 



Deus é o nosso 
refúgio e a nossa 
fortaleza, auxílio 

sempre presente na 
adversidade.   

Sl 46.1 



a Jesus, mediador de 
uma nova aliança, e ao 
sangue aspergido, que 
fala melhor do que o 

sangue de Abel.  
Hb 12.24 



Há um rio cujos canais 
alegram a cidade de 
Deus, o Santo lugar 

onde habita o 

Altíssimo.  
Sl 46.4 



Deus está nela! Não 
será abalada! Deus 
vem em seu auxílio 
desde o romper da 

manhã.  
Sl 46.5 



O Senhor dos 
Exércitos está 

conosco; o Deus de 
Jacó é a nossa torre 

segura.Pausa  
Sl 46.7 



Nações se agitam, 
reinos se abalam, 
ele ergue a voz, e 
a terra se derrete.   

Sl 46.6 



Ele dá fim às guerras até os 
confins da terra; quebra o 
arco e despedaça a lança, 

destrói os escudos com 
fogo. 

Sl 46.9 



Ele se levantou, 
repreendeu o vento e 

disse ao mar: Aquiete-se! 
Acalme-se! O vento se 

aquietou, e fez-se 
completa bonança.  

Mc 4.39 



E quanto a nós? 



Venham! Vejam as 
obras do Senhor, seus 
feitos estarrecedores 

na terra.  

Sl 46.8 



Parem de lutar! 
Saibam que eu sou 

Deus! Serei exaltado 
entre as nações, serei 

exaltado na terra.  
Sl 46.10 



CONCLUSÃO 


