


INTRODUÇÃO 



Ouçam isto vocês, 
todos os povos; 

escutem, todos os que 
vivem neste mundo, 

Sl 49.1 



gente do povo, 
homens 

importantes, ricos e 
pobres igualmente:   

Sl 49.2 



A minha boca falará 
com sabedoria; a 

meditação do meu 
coração trará 

entendimento.    
Sl 49.3 



Inclinarei os meus 
ouvidos a um 

provérbio; com a 
harpa exporei o meu 

enigma:     
Sl 49.4 



A gloria humana 



Por que deverei temer 
quando vierem dias 

maus, quando inimigos 
traiçoeiros me 

cercarem, 
Sl 49.5 



aqueles que confiam 
em seus bens e se 

gabam de suas 
muitas riquezas? 

Sl 49.6 



As riquezas 
desaparecem assim 

que você as contempla; 
elas criam asas e voam 
como águias pelo céu. 

Pv 23.5 



Seus túmulos serão suas 
moradas para sempre, suas 
habitações de geração em 

geração, ainda que tenham 

dado seus nomes a terras.   

Sl 49.11 



O homem, mesmo que 
muito importante, não 

vive para sempre; é 
como os animais, que 

perecem. 
Sl 49.12 



Este é o destino dos que 
confiam em si mesmos, e 
dos seus seguidores, que 

aprovam o que eles 
dizem. Pausa  

Sl 49.13 



Embora em vida ele 
se parabenize: Todos 
o elogiam, pois você 

está prosperando, 

Sl 49.18 



O homem, mesmo que 
muito importante, não 
tem entendimento; é 
como os animais, que 

perecem. 

Sl 49.20 



Sua necessidade de resgate  



Homem algum pode 
redimir seu irmão 
ou pagar a Deus o 

preço de sua vida,  
Sl 49.7 



8 pois o resgate de uma vida 
não tem preço. Não há 
pagamento que o livre 

9 para que viva para 
sempre e não sofra 

decomposição.   
Sl 49 



A certeza da morte  



Pois todos podem ver 
que os sábios morrem, 

como perecem o tolo e o 
insensato e para outros 

deixam os seus bens. 
Sl 49.10 



Seus túmulos serão suas 
moradas para sempre, 

suas habitações de geração 
em geração, ainda que 

tenham dado seus nomes a 
terras.  

Sl 49.11 



O homem, mesmo que 
muito importante, não 

vive para sempre; é 
como os animais, que 

perecem. 

Sl 49.12 



Este é o destino dos que 
confiam em si mesmos, e 
dos seus seguidores, que 

aprovam o que eles 
dizem. Pausa    

Sl 49.13 



Como ovelhas, estão destinados 
à sepultura, e a morte lhes 

servirá de pastor. Pela manhã os 
justos triunfarão sobre eles! A 
aparência deles se desfará na 

sepultura, longe das suas 

gloriosas mansões.   
Sl 49.14 



e disse: Saí nu do ventre 
da minha mãe, e nu 

partirei. O Senhor o deu, 
o Senhor o levou; louvado 

seja o nome do Senhor. 

Jó 1.21 



Ele fez tudo apropriado a seu 
tempo. Também pôs no 

coração do homem o anseio 
pela eternidade; mesmo assim 

este não consegue 
compreender inteiramente o 

que Deus fez.  
Ec 3.11 



mas Deus disse: Não 
comam do fruto da árvore 

que está no meio do 
jardim, nem toquem nele; 

do contrário vocês 
morrerão . 

Gn 3.3 



A possibilidade do resgate 



Como ovelhas, estão destinados à 
sepultura, e a morte lhes servirá 
de pastor. Pela manhã os justos 

triunfarão sobre eles! A 
aparência deles se desfará na 

sepultura, longe das suas 
gloriosas mansões. 

Sl 49.14 



Mas Deus redimirá a 
minha vida da 
sepultura e me 

levará para si. Pausa  

Sl 49.15 



no dia seguinte, viu João 
a Jesus, que vinha para 

ele, e disse: eis o 
cordeiro de deus, que 

tira o pecado do mundo!  

Jo 1.29 



Certamente ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e sobre 

si levou as nossas doenças, 
contudo nós o consideramos 
castigado por Deus, por ele 

atingido e afligido.  

Is 53.4 



Mas ele foi transpassado por 
causa das nossas transgressões, 

foi esmagado por causa de 
nossas iniquidades; o castigo 

que nos trouxe paz estava sobre 
ele, e pelas suas feridas fomos 

curados. 
Is 53.5 



Todos nós, tal qual ovelhas, 
nos desviamos, cada um de 

nós se voltou para o seu 
próprio caminho; e o Senhor 

fez cair sobre ele a iniquidade 
de todos nós. 

Is 53.6 



Ele foi oprimido e afligido, 
contudo não abriu a sua boca; 
como um cordeiro foi levado 

para o matadouro, e como uma 
ovelha que diante de seus 

tosquiadores fica calada, ele não 
abriu a sua boca. 

Is 53.7 



Deus tornou pecado por 
nós aquele que não tinha 

pecado, para que nele 
nos tornássemos justiça 

de Deus. 

2Co  5.21 



e cancelou a escrita de 
dívida, que consistia em 

ordenanças, e que nos era 
contrária. Ele a removeu, 

pregando-a na cruz, 

Cl 2.14 



e, tendo despojado os 
poderes e as autoridades, 

fez deles um espetáculo 
público, triunfando sobre 

eles na cruz. 

Cl 2.15 



Mas o pai disse aos seus 
servos: Depressa! Tragam a 
melhor roupa e vistam nele. 
Coloquem um anel em seu 
dedo e calçados em seus 

pés.  
Lc 15.22 



Tragam o novilho 
gordo e matem-no. 
Vamos fazer uma 

festa e comemorar.  

Lc 15.23 



Pois este meu filho 
estava morto e voltou à 

vida; estava perdido e foi 
achado. E começaram a 

festejar.  

Lc 15.24 



Mas nós tínhamos que 
comemorar e alegrar-nos, 

porque este seu irmão 
estava morto e voltou à 

vida, estava perdido e foi 
achado. 

Lc 15.32 



Eu lhes digo que, da 
mesma forma, há alegria 

na presença dos anjos 
de Deus por um pecador 

que se arrepende. 

Lc 15.10 



E, quando eu for e vos 
preparar lugar, voltarei e 
vos receberei para mim 

mesmo, para que, onde eu 
estou, estejais vós 

também.  
Jo 14.3 



Pai, quero que os que me 
deste estejam comigo onde 

eu estou e vejam a minha 
glória, a glória que me deste 
porque me amaste antes da 

criação do mundo. 

Jo 17.24 



Para quem é isso?  



16 Não se aborreça quando 
alguém se enriquece e aumenta 
o luxo de sua casa; 17 pois nada 
levará consigo quando morrer; 

não descerá com ele o seu 
esplendor.  

Sl 49 



Embora em vida ele 
se parabenize: Todos 
o elogiam, pois você 

está prosperando,  

Sl 49.18 



ele se juntará aos 
seus antepassados, 

que nunca mais 
verão a luz. 

Sl 49.19 



O homem, mesmo que 
muito importante, não 
tem entendimento; é 
como os animais, que 

perecem. 
Sl 49.20 



6 Os justos verão isso e 
temerão; rirão dele, dizendo:  

7 Veja só o homem que rejeitou 
a Deus como refúgio; confiou 

em sua grande riqueza e buscou 
refúgio em sua maldade! 

Sl 52 



Mas eu sou como uma 
oliveira que floresce na 
casa de Deus; confio no 
amor de Deus para todo 

o sempre.  

Sl 52.8 



Para sempre te louvarei 
pelo que fizeste; na 

presença dos teus fiéis 
proclamarei o teu nome, 

porque tu és bom. 

Sl 52.9 



CONCLUSÃO 


