


INTRODUÇÃO 



Grande é o Senhor, 
e digno de todo 

louvor na cidade do 
nosso Deus. (NVI) 

  
Sl 48.1 



Grande é o SENHOR 
e mui digno de ser 
louvado, na cidade 
do nosso Deus.(RA)  

Sl 48.1 



Deus está presente entre nós 



Grande é o Senhor, 
e digno de todo 
louvor na cidade 
do nosso Deus.    

Sl 48.1 



Seu santo monte, belo e 
majestoso, é a alegria da 

terra toda. Como as 
alturas do Zafom é o 

monte Sião, a cidade do 
grande Rei. 

Sl 48.2 



Nas suas 
cidadelas Deus se 
revela como sua 

proteção.  
Sl 48.3 



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 



Grande é o Senhor, 
e digno de todo 
louvor na cidade 
do nosso Deus. 

Sl 48.1 



Seu santo monte, belo e 
majestoso, é a alegria da 

terra toda. Como as 
alturas do Zafom é o 

monte Sião, a cidade do 
grande Rei. 

Sl 48.2 



Nas suas 
cidadelas Deus se 
revela como sua 

proteção.  
Sl 48.3 



Nele, quando vocês ouviram 
e creram na palavra da 

verdade, o evangelho que 
os salvou, vocês foram 
selados com o Espírito 

Santo da promessa, 
Ef 1.13 



não sabeis que sois 
santuário de Deus e 

que o Espírito de 
Deus habita em vós? 

1Co 3.16 



acaso, não sabeis que o 
vosso corpo é santuário do 
Espírito Santo, que está em 
vós, o qual tendes da parte 
de Deus, e que não sois de 

vós mesmos? 

1Co 6.19 



Deus é a nossa segurança  



Vejam! Os reis 
somaram forças, e 
juntos avançaram 

contra ela. 
Sl 48.4 



Quando a viram, 
ficaram atônitos, 

fugiram 
aterrorizados.    

Sl 48.5 



6 Ali mesmo o pavor os 
dominou; contorceram-se 
como a mulher no parto. 

 7 Foste como o vento 
oriental quando destruiu os 

navios de Társis. 
Sl 48 



Como já temos ouvido, agora 
também temos visto na 
cidade do Senhor dos 

Exércitos, na cidade de nosso 
Deus: Deus a preserva firme 

para sempre. Pausa      

Sl 48.8 



Os reis da terra se 
levantam, e os príncipes 

conspiram contra o 
SENHOR e contra o seu 

ungido, dizendo: 

Sl 2.2 



Com o teu amor 
conduzes o povo que 
resgataste; com a tua 
força tu o levas à tua 

santa habitação.  
Ex 15.13 



As nações ouvem e 
estremecem; 

angústia se apodera 
do povo da Filístia.   

Ex 15.14 



Os chefes de Edom ficam 
aterrorizados, os 

poderosos de Moabe são 
tomados de tremor, o 

povo de Canaã esmorece;    

Ex 15.15 



terror e medo caem sobre 
eles; pelo poder do teu braço 

ficam paralisados como 
pedra, até que passe o teu 

povo, ó Senhor, até que passe 
o povo que tu compraste.       

Ex 15.16 



Quebrantarei a Assíria na 
minha terra e nas minhas 
montanhas a pisarei, para 

que o seu jugo se aparte de 
Israel, e a sua carga se 

desvie dos ombros dele.       
Is 14.25 



27 As minhas ovelhas ouvem a 
minha voz; eu as conheço, e 

elas me seguem. 28 Eu lhes dou 
a vida eterna, e elas jamais 

perecerão; ninguém as poderá 
arrancar da minha mão. 

Jo 10 



E eu lhe digo que você é 
Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja, 
e as portas do Hades não 

poderão vencê-la.  
Mt 16.18 



Deus nos ama fielmente  



No teu templo, ó 
Deus, meditamos 
em teu amor leal.  

Sl 48.9 



Porque Deus tanto amou 
o mundo que deu o seu 

Filho Unigênito, para que 
todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida 

eterna.  
Jo 3.16 



Que diremos, pois, 
diante dessas coisas? 

Se Deus é por nós, 
quem será contra 

nós?  
Rm 8.31 



Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará 
juntamente com ele, e de 

graça, todas as coisas?   
Rm 8.32 



Quem fará alguma 
acusação contra os 

escolhidos de Deus? É 
Deus quem os justifica.    

Rm 8.33 



Quem os condenará? Foi 
Cristo Jesus que morreu; 
e mais, que ressuscitou e 
está à direita de Deus, e 
também intercede por 

nós. 
Rm 8.34 



Quem nos separará do 
amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angústia, ou 
perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou 
espada?  

Rm 8.35 



Mas, em todas estas 
coisas somos mais 

que vencedores, por 
meio daquele que 

nos amou. 
Rm 8.37 



Deus toma decisões justas 



Como o teu nome, ó 
Deus, o teu louvor 

alcança os confins da 
terra; a tua mão direita 

está cheia de justiça.  

Sl 48.10 



O monte Sião se 
alegra, as cidades de 

Judá exultam por causa 
das tuas decisões 

justas.   
Sl 48.11 



Avaliem a sua caminhada com Deus  



12 Percorram Sião, 
contornando-a, contem as suas 
torres, 13 observem bem as suas 

muralhas, examinem as suas 
cidadelas, para que vocês 
falem à próxima geração 

Sl 48 



que este Deus é o 
nosso Deus para 

todo o sempre; ele 
será o nosso guia 

até o fim. 
Sl 48.14 



CONCLUSÃO 


