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Introdução 



Sabendo Jesus que 
pretendiam proclamá-lo 

rei à força, retirou-se 
novamente sozinho para 

o monte.  

Jo 6.15 



Jesus respondeu: A 
verdade é que vocês estão 
me procurando, não porque 
viram os sinais miraculosos, 
mas porque comeram os 

pães e ficaram satisfeitos.  
Jo 6.26 



Ó Deus, tu és o meu Deus 
forte; eu te busco 

ansiosamente; a minha 
alma tem sede de ti; meu 

corpo te almeja, como terra 
árida, exausta, sem água.  

Sl 63.1 



Como de banha e de 
gordura farta-se a 

minha alma; e, com 
júbilo nos lábios, a 
minha boca te louva,   

Sl 63.5 



Bases do relacionamento 
1ª Consideração 



Deus de alianças 



Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te busco intensamente; a 
minha alma tem sede de ti! 
Todo o meu ser anseia por 
ti, numa terra seca, exausta 

e sem água.  
Sl 63.1 



Pois vocês são um povo santo 
para o Senhor, o seu Deus. O 

Senhor, o seu Deus, os 
escolheu dentre todos os 

povos da face da terra para 
ser o seu povo, o seu tesouro 

pessoal. 
Dt 7.6 



Mas foi porque o Senhor os 
amou e por causa do 

juramento que fez aos seus 
antepassados. Por isso ele os 
tirou com mão poderosa e os 

redimiu da terra da escravidão, 
do poder do faraó, rei do Egito. 

Dt 7.8 



Saibam, portanto, que o 
Senhor, o seu Deus, é Deus; 

ele é o Deus fiel, que mantém 
a aliança e a bondade por mil 

gerações daqueles que o 
amam e guardam os seus 

mandamentos.  
Dt 7.9 



O Senhor os guardará de 
todas as doenças. Não 

infligirá a vocês as doenças 
terríveis que, como sabem, 
atingiram o Egito, mas as 
infligirá a todos os seus 

inimigos.  
Dt 7.15 



Mas o rei se alegrará em 
Deus; todos os que 

juram pelo nome de 
Deus o louvarão, mas as 

bocas dos mentirosos 
serão tapadas.   

Sl 63.11 



Marcas da aliança 



3 O teu amor é melhor do 
que a vida! Por isso os 

meus lábios te exaltarão. 
7 Porque és a minha 

ajuda, canto de alegria à 
sombra das tuas asas.  

Sl 63 



8 A minha alma apega-se a 
ti; a tua mão direita me 

sustém. 9 Aqueles, porém, 
que querem matar-me 

serão destruídos; descerão 
às profundezas da terra.   

Sl 63 



Serão entregues 
à espada e 

devorados por 
chacais.  

Sl 63.10 



Mas o rei se alegrará em 
Deus; todos os que 
juram pelo nome de 

Deus o louvarão, mas as 
bocas dos mentirosos 

serão tapadas. 
Sl 63.11 



Isto é o meu sangue 
da aliança, que é 

derramado em favor 
de muitos, para perdão 

de pecados. 
Mt 26.68 



Pois o amor de Cristo 
nos constrange, porque 
estamos convencidos de 

que um morreu por 
todos; logo, todos 

morreram.  
2Co 5.14 



E ele morreu por todos 
para que aqueles que 

vivem já não vivam mais 
para si mesmos, mas 

para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou.  

2Co 5.15 



Afeição pelo Senhor 
2ª Consideração 



Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te busco intensamente; 
a minha alma tem sede de 
ti! Todo o meu ser anseia 
por ti, numa terra seca, 
exausta e sem água.   

Sl 63.1 



Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te busco intensamente; a 
minha alma tem sede de 
ti! Todo o meu ser anseia 

por ti, numa terra seca, 
exausta e sem água.    

Sl 63.1 



Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te busco intensamente; a 
minha alma tem sede de ti! 

Todo o meu ser anseia 
por ti, numa terra seca, 

exausta e sem água.     
Sl 63.1 



Quero contemplar-
te no santuário e 

avistar o teu poder 
e a tua glória.    

Sl 63.2 



A minha alma 
apega-se a ti; a 

tua mão direita me 
sustém. 

Sl 63.2 



Mas o rei se alegrará em 
Deus; todos os que 
juram pelo nome de 

Deus o louvarão, mas as 
bocas dos mentirosos 

serão tapadas. 
Sl 63.11 



O teu amor é 
melhor do que a 
vida! Por isso os 
meus lábios te 

exaltarão.  
Sl 63.3 



Ações que geram afeição 
3ª Consideração 



Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te busco intensamente; 
a minha alma tem sede de 
ti! Todo o meu ser anseia 
por ti, numa terra seca, 
exausta e sem água.  

Sl 63.1 



O teu amor é 
melhor do que a 
vida! Por isso os 
meus lábios te 

exaltarão.   
Sl 63.3 



Porque és a minha 
ajuda, canto de 

alegria à sombra 
das tuas asas.    

Sl 63.7 



Mas o rei se alegrará em 
Deus; todos os que juram 

pelo nome de Deus o 
louvarão, mas as bocas 
dos mentirosos serão 

tapadas. 
Sl 63.11 



O teu amor é 
melhor do que a 
vida! Por isso os 
meus lábios te 

exaltarão.  
Sl 63.3 



Eu te bendirei 
enquanto viver, e 

em teu nome 
levantarei as minhas 

mãos   
Sl 63.4 



A minha alma ficará 
satisfeita como de rico 
banquete; com lábios 

jubilosos a minha 
boca te louvará. 

Sl 63.5 



Mas o rei se alegrará em 
Deus; todos os que 
juram pelo nome de 

Deus o louvarão, mas 
as bocas dos mentirosos 

serão tapadas. 
Sl 63.11 



Eu te bendirei 
enquanto viver, e 

em teu nome 
levantarei as 
minhas mãos  

Sl 63.4 



Quando me deito 
lembro-me de ti; 

penso em ti durante 
as vigílias da noite. 

Sl 63.6 



Quando isso acontece? 
Conclusão 



Jesus respondeu: 
Quem beber desta 

água terá sede 
outra vez,    

Jo 4.13 



mas quem beber da água que 
eu lhe der nunca mais terá 

sede. Pelo contrário, a água 
que eu lhe der se tornará nele 

uma fonte de água a jorrar 
para a vida eterna. 

Jo 4.14 


