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Introdução 



Ao mestre de canto. Segundo a 
melodia: Os lírios do testemunho. 

Hino de Davi para ensinar. Quando 
lutou contra os sírios da 

Mesopotâmia, e os sírios de Zobá, 
e quando Joabe, regressando, 

derrotou de Edom doze mil 
homens, no Vale do Sal. 

Sl 60 



O rei Davi consagrou esses 
utensílios ao Senhor, como 
fizera com a prata e o ouro 

tomados de todas estas 
nações: Edom e Moabe, os 

amonitas e os filisteus, e 
Amaleque.  

1Cr 18.11 



Abisai, filho de 
Zeruia, derrotou 

dezoito mil 
edomitas no vale 

do Sal.   
1Cr 18.12 



Depois colocou 
guarnições militares em 
Edom, sujeitando todos 
os edomitas a Davi. O 

Senhor dava vitórias a Davi 
aonde quer que ele fosse.   

1Cr 18.13 



Ao mestre de canto. Segundo a 
melodia: Os lírios do testemunho. 

Hino de Davi para ensinar. 
Quando lutou contra os sírios da 

Mesopotâmia, e os sírios de Zobá, 
e quando Joabe, regressando, 

derrotou de Edom doze mil 
homens, no Vale do Sal. 

Sl 60 



O povo de Deus está sujeito a 
reveses  

1ª Verdade 



Ó Deus, tu nos 
rejeitaste e nos 

dispersaste; tens 
estado indignado; oh! 

Restabelece-nos!  
Sl 60.1 



Abalaste a terra, 
fendeste-a; repara-
lhe as brechas, pois 

ela ameaça ruir. 
Sl 60.2 



Fizeste o teu povo 
experimentar 

reveses e nos deste 
a beber vinho que 

atordoa. 
Sl 60.3 



Deste um 
estandarte aos que 

te temem, para 
fugirem de diante do 

arco. 
Sl 60.4 



Para que os teus 
amados sejam livres, 

salva com a tua 
destra e responde-

nos. 
Sl 60.5 



Deus expõe seu povo 



Deus aponta o estandarte 



Ó Deus, tu nos 
rejeitaste e nos 

dispersaste; tens 
estado indignado; oh! 

Restabelece-nos! 
Sl 60.1 



Para que os teus 
amados sejam livres, 

salva com a tua 
destra e responde-

nos. 
Sl 60.5 



Deste um 
estandarte aos que 

te temem, para 
fugirem de diante do 

arco. 
Sl 60.4 



 

O Deus revelado 
2ª Verdade 



Deus que ama  



Salva-nos com a tua 
mão direita e responde-

nos, para que sejam 
libertos aqueles a 

quem amas. 
Sl 60.5 



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 



Quem tem os meus 
mandamentos e lhes obedece, 
esse é o que me ama. Aquele 
que me ama será amado por 

meu Pai, e eu também o 
amarei e me revelarei a ele.  

Jo 14.21 



Enoque andou com 
Deus; e já não foi 
encontrado, pois 

Deus o havia 
arrebatado. 

Gn 5.24 



Pela fé Enoque foi arrebatado, de 
modo que não experimentou a 
morte; ele já não foi encontrado 

porque Deus o havia arrebatado, 
pois antes de ser arrebatado 
recebeu testemunho de que 

tinha agradado a Deus. 

Hb 11.5 



Deus que fala 



Do seu santuário 
Deus falou: No meu 

triunfo dividirei 
Siquém e repartirei o 

vale de Sucote.  
Sl 60.6 



Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a 
repreensão, para a 
correção e para a 

instrução na justiça, 
2Tm 3.16 



para que o homem de 
Deus seja apto e 

plenamente 
preparado para toda 

boa obra. 
2Tm 3.17 



Deus defensor 



Do seu santuário Deus 
falou: No meu triunfo 
dividirei Siquém e 
repartirei o vale de 

Sucote.  
Sl 60.6 



Gileade é minha, 
Manassés também; 

Efraim é o meu 
capacete, Judá é o 

meu cetro.   
Sl 60.7 



Deus Soberano 



Moabe é a pia em que 
me lavo, em Edom 

atiro a minha sandália; 
sobre a Filístia dou 

meu brado de vitória!  
Sl 60.8 



Reconhecendo a 
necessidade do Senhor 

3ª Verdade 



 

O que podemos nós? 



Não nos rejeitaste, 
ó Deus? Tu não 

sais, ó Deus, com 
os nossos exércitos!   

Sl 60.10 



Presta-nos auxílio 
na angústia, pois 
vão é o socorro 

do homem.  
Sl 60.11 



Eu sou a videira; vocês são 
os ramos. Se alguém 

permanecer em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto; 
pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma. 

Jo 15.5 



 

O que podemos com Ele? 



Em Deus faremos 
proezas, porque ele 
mesmo calca aos 

pés os nossos 
adversários.  

Sl 60.12 



Quem me conduzirá 
à cidade fortificada? 

Quem me guiará 
até Edom?  

Sl 60.9 



Conclusão 




