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Introdução 



Ecos no NT  



Os que sem razão me odeiam 
são mais do que os fios de 

cabelo da minha cabeça; muitos 
são os que me prejudicam sem 

motivo, muitos, os que procuram 
destruir-me. Sou forçado a 
devolver o que não roubei.  

Sl 69.4 



pois o zelo pela tua 
casa me consome, e 
os insultos daqueles 
que te insultam caem 

sobre mim.   
Sl 69.9 



Lembraram-se os 
seus discípulos de 
que está escrito: O 

zelo da tua casa me 
consumirá. 

Jo 2.17 



Porque também Cristo não 
se agradou a si mesmo; 
antes, como está escrito: 
As injúrias dos que te 

ultrajavam caíram sobre 
mim. 

Rm 15.3 



Não permitas que as 
correntezas me arrastem, 
nem que as profundezas 
me engulam, nem que a 
cova feche sobre mim a 

sua boca!  
Sl 69.15 



Pai, se queres, afasta 
de mim este cálice; 

contudo, não seja feita 
a minha vontade, mas 

a tua. 
Lc 22.42 



Jesus bradou em alta 
voz: Pai, nas tuas 

mãos entrego o meu 
espírito. Tendo dito 

isso, expirou. 
Lc 23.46 



Tu bem sabes como 
sofro zombaria, 

humilhação e vergonha; 
conheces todos os 
meus adversários. 

Sl 69.19 



A zombaria partiu-me o 
coração; estou em 

desespero! Supliquei por 
socorro, nada recebi, por 

consoladores, e a ninguém 
encontrei. 

Sl 69.20 



Puseram fel na 
minha comida e para 

matar-me a sede 
deram-me vinagre. 

Sl 69.21 



Deram-lhe a beber 
vinho com fel; mas 

ele, provando-o, 
não o quis beber. 

Mt 27.34 



E, logo, um deles correu a 
buscar uma esponja e, 
tendo-a embebido de 

vinagre e colocado na 
ponta de um caniço, deu-

lhe a beber. 
Mt 27.48 



 

Fundamental à piedade genuína 



Pois 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 



Eu vim para que 
tenham vida, e a 

tenham 
plenamente   

Jo 10.10 



Pois o salário do 
pecado é a morte, mas 

o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor.     

Rm 6.23 



pois todos 
pecaram e estão 
destituídos da 
glória de Deus, 

Rm 3.23 



Mas Deus prova o seu 
próprio amor para 

conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, 

sendo nós ainda 
pecadores. 

Rm 5.8 



Justificados, pois, 
mediante a fé, temos 

paz com Deus por 
meio de nosso Senhor 

Jesus Cristo; 
Rm 5.1 



Ora a Deus   
1º Hábito:  



Salva-me, ó 
Deus!, pois as 

águas subiram até 
o meu pescoço. 

Sl 69.1 



Até quando choro 
e jejuo, tenho que 

suportar 
zombaria;  

Sl 69.10 



quando ponho 
vestes de 

lamento, sou 
motivo de piada.  

Sl 69.11 



Mas eu, Senhor, no tempo 
oportuno, elevo a ti 

minha oração; responde-
me, por teu grande amor, ó 
Deus, com a tua salvação 

infalível!  
Sl 69.13 



Responde-me, Senhor, 
pela bondade do teu 
amor; por tua grande 
misericórdia, volta-te 

para mim. 
Sl 69.16 



Não escondas do teu 
servo a tua face; 

responde-me 
depressa, pois estou 

em perigo.  
Sl 69.17 



 

Confissão de pecados  
2º Hábito:  



Tu bem sabes 
como fui insensato, 

ó Deus; a minha 
culpa não te é 

encoberta. 
Sl 69.5 



Os necessitados o 
verão e se alegrarão; a 

vocês que buscam a 
Deus, vida ao seu 

coração! 
Sl 69.32 



O Senhor ouve o 
pobre e não 

despreza o seu 
povo aprisionado.     

Sl 69.33 



Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é 

fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e 
nos purificar de toda 

injustiça. 
1Jo 1.9 



 

Zelo com a fé de ‘outros’  
3º Hábito:  



Não se decepcionem por 
minha causa aqueles que 
esperam em ti, ó Senhor, 

Senhor dos Exércitos! Não 
se frustrem por minha causa 
os que te buscam, ó Deus de 

Israel! 
Sl 69.6 



Pois por amor a ti 
suporto zombaria, 

e a vergonha 
cobre-me o rosto.   

Sl 69.7 



pois o zelo pela tua 
casa me consome, e 
os insultos daqueles 

que te insultam 
caem sobre mim. 

Sl 69.9 



 

Louva a Deus mesmo na dificuldade  
4º Hábito:  



Grande é a minha 
aflição e a minha 
dor! Proteja-me, ó 

Deus, a tua 
salvação!    

Sl 69.29 



Louvarei o nome de 
Deus com cânticos e 

proclamarei sua 
grandeza com 

ações de graças;    
Sl 69.30 



isso agradará o 
Senhor mais do que 

bois, mais do que 
touros com seus 
chifres e cascos. 

Sl 69.31 



Não se decepcionem por 
minha causa aqueles que 
esperam em ti, ó Senhor, 

Senhor dos Exércitos! Não 
se frustrem por minha causa 
os que te buscam, ó Deus de 

Israel!   
Sl 69.6 



Convicções do verdadeiro 
adorador 

Conclusão 



Tu bem sabes como 
fui insensato, ó 

Deus; a minha culpa 
não te é encoberta.    

Sl 69.5 



Responde-me, Senhor, 
pela bondade do teu 
amor; por tua grande 
misericórdia, volta-te 

para mim.     
Sl 69.16 



Tu bem sabes como 
sofro zombaria, 

humilhação e vergonha; 
conheces todos os 
meus adversários. 

Sl 69.19 



Louvarei o nome de 
Deus com cânticos e 

proclamarei sua 
grandeza com ações 

de graças; 
Sl 69.30 



isso agradará o 
Senhor mais do que 

bois, mais do que 
touros com seus 
chifres e cascos. 

Sl 69.31 




