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Chamados à adoração 



O louvor te aguarda 
em Sião, ó Deus; os 
votos que te fizemos 

serão cumpridos.   

Sl 65.1 



Deus é o Redentor 
1º Foco 



Deus que ouve  



Ó tu que ouves a 
oração, a ti virão 

todos os 
homens.   

Sl 65.2 



Deus que provê o acesso a 
Ele.... 



Quando os nossos 
pecados pesavam 

sobre nós, tu mesmo 
fizeste propiciação por 
nossas transgressões.  

Sl 65.3 



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 



Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, 

temos paz com Deus, 
por nosso Senhor 

Jesus Cristo,    
Rm 5.1 



por meio de quem 
obtivemos acesso pela fé 
a esta graça na qual agora 

estamos firmes; e nos 
gloriamos na esperança da 

glória de Deus. 

Rm 5.2 



Como são felizes aqueles 
que escolhes e trazes a ti, 

para viverem nos teus 
átrios! Transbordamos de 

bênçãos da tua casa, do teu 
santo templo!  

Sl 65.4 



Todo o que o Pai 
me der virá a mim, 
e quem vier a mim 
eu jamais rejeitarei.  

Jo 6.37 



Deus que responde a todos 



Tu nos respondes com 
temíveis feitos de justiça, 
ó Deus, nosso Salvador, 
esperança de todos os 
confins da terra e dos 
mais distantes mares.   

Sl 65.5 



Deus é o Criador  
2º Foco 



Deus que cria o mundo 



Tu que firmaste os 
montes pela tua 
força, pelo teu 
grande poder.  

Sl 65.6 



Tu que acalmas o 
bramido dos mares, o 

bramido de suas 
ondas, e o tumulto das 

nações. 
Sl 65.7 



E ele, despertando, 
repreendeu o vento e 

disse ao mar: acalma-te, 
emudece! O vento se 

aquietou, e fez-se grande 
bonança. 

Mc 4.39 



então, lhes disse: 
por que sois assim 
tímidos?! como é 

que não tendes fé? 
Mc 4.40 



E eles, possuídos de 
grande temor, diziam 

uns aos outros: quem é 
este que até o vento e 
o mar lhe obedecem? 

Mc 4.41 



Senhor, disse Pedro, 
se és tu, manda-me 
ir ao teu encontro 

por sobre as águas. 

Mt 14.28 



Venha, respondeu ele. 
Então Pedro saiu do 
barco, andou sobre a 
água e foi na direção 

de Jesus. 
Mt 14.29 



Mas, quando reparou 
no vento, ficou com 

medo e, começando a 
afundar, gritou: 

Senhor, salva-me!  
Mt 14.30 



Imediatamente Jesus 
estendeu a mão e o 

segurou. E disse: 
Homem de pequena fé, 
porque você duvidou?   

Mt 14.31 



32 Quando entraram no 
barco, o vento cessou.  

33 Então os que estavam 
no barco o adoraram, 

dizendo: Verdadeiramente 
tu és o Filho de Deus. 

Mt 14 



Deus acima da história 



Tu que acalmas o 
bramido dos mares, o 

bramido de suas 
ondas, e o tumulto 

das nações. 
Sl 65.7 



Tremem os habitantes 
das terras distantes 

diante das tuas 
maravilhas; do nascente 

ao poente despertas 
canções de alegria. 

Sl 65.8 



Deus é o Provedor 
3º Foco 



Deus que cuida da fonte da 
subsistência 



Cuidas da terra e a regas; 
fartamente a enriqueces. Os 

riachos de Deus 
transbordam para que 
nunca falte o trigo, pois 

assim ordenaste. 
Sl 65.9 



Encharcas os seus 
sulcos e aplainas os 

seus torrões; tu a 
amoleces com chuvas e 

abençoas as suas 
colheitas.   

Sl 65.10 



Deus de generosidade 
abundante 



Coroas o ano com 
a tua bondade, e 
por onde passas 
emana fartura;  

Sl 65.11 



fartura vertem as 
pastagens do 

deserto, e as colinas 
se vestem de 

alegria. 
Sl 65.12 



Os campos se 
revestem de rebanhos 
e os vales se cobrem 

de trigo; eles exultam e 
cantam de alegria!  

Sl 65.13 



Foco da Adoração 
Conclusão 




