


INTRODUÇÃO 





1 Ao mestre de Canto.  
2 Salmo didático de Davi, 

quando Doegue, edomita, 
fez saber a Saul que Davi 

entrara na casa de 

Abimeleque   
Sl 52 



Por que você se 
vangloria do mal e de 

ultrajar a Deus 
continuamente?, ó 
homem poderoso. 

Sl 52.1 



Perfil do ímpio 



Sua fé 



Por que você se 
vangloria do mal e de 

ultrajar a Deus 
continuamente?, ó 
homem poderoso.    

Sl 52.1 



Tens visto a um homem 
que é sábio a seus 

próprios olhos? Maior 
esperança há no 

insensato do que nele.   
Pv 26.12 



Não sejas sábio aos 
teus próprios olhos; 
teme ao SENHOR e 
aparta-te do mal; 

Pv 3.7 



Da mesma forma jovens, 
sujeitem-se aos mais velhos. 

Sejam todos humildes uns para 
com os outros, porque Deus se 

opõe aos orgulhosos, mas 
concede graça aos humildes. 

1Pe 5.5 



Veja só o homem que 
rejeitou a Deus como 

refúgio; confiou em sua 
grande riqueza e buscou 
refúgio em sua maldade!  

Sl 52.7 



Veja só o homem que 
rejeitou a Deus como 

refúgio; confiou em sua 
grande riqueza e buscou 
refúgio em sua maldade!  

Sl 52.7 



Ordene aos que são ricos no 
presente mundo que não sejam 
arrogantes, nem ponham sua 

esperança na incerteza da 
riqueza, mas em Deus, que de 

tudo nos provê ricamente, para 
a nossa satisfação. 

1Tm 6.17 



Seus valores 



3 Você prefere o mal ao 
bem, a falsidade, em lugar 
da verdade. Pausa 4 Você 

ama toda palavra 
maldosa, ó língua 

mentirosa!  
Sl 52 



Maldade 



Porque todos tropeçamos 
em muitas coisas. Se 

alguém não tropeça no 
falar, é perfeito varão, 

capaz de refrear também 
todo o corpo.  

Tg 3.2 



Ora, a língua é fogo; é mundo de 
iniquidade; a língua está situada 

entre os membros de nosso corpo, e 
contamina o corpo inteiro, e não só 
põe em chamas toda a carreira da 

existência humana, como também é 
posta ela mesma em chamas pelo 

inferno. 
Tg 3.6 



Sua língua trama 
destruição; é como 

navalha afiada, 
cheia de engano. 

Sl 52.2 



Nenhuma palavra torpe saia da 
boca de vocês, mas apenas a 
que for útil para edificar os 

outros, conforme a 
necessidade, para que conceda 

graça aos que a ouvem. 

Ef 4.29 



3 Você prefere o mal ao 
bem, a falsidade, em lugar 
da verdade. Pausa 4 Você 

ama toda palavra 
maldosa, ó língua 

mentirosa! 
Sl 52 



Seu fim 



Saiba que Deus o 
arruinará para sempre: Ele 

o agarrará e o arrancará 
da sua tenda; ele o 

desarraigará da terra dos 
vivos. Pausa   

Sl 52.5 



O que pessoas justas devem 
fazer diante disso? 



De tanto ver triunfar as nulidades, 
de tanto ver prosperar a desonra, 
de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, 
o homem chega a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra, 
a ter vergonha de ser honesto.  

Rui Barbosa 



Os justos verão 
isso e temerão; 

rirão dele, 
dizendo: 

Sl 52.6 



Veja só o homem que 
rejeitou a Deus como 

refúgio; confiou em sua 
grande riqueza e buscou 
refúgio em sua maldade!  

Sl 52.7 



3 Pois tive inveja dos 
arrogantes quando vi a 

prosperidade desses 
ímpios. 16 Quando tentei 
entender tudo isso, achei 

muito difícil para mim,   
Sl 73 



até que entrei no 
santuário de Deus, e 
então compreendi o 
destino dos ímpios.    

Sl 73.17 



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

o sempre.    

Sl 52.8 



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 


