
Vida de Adorador 
Fernando Leite 

22.11.15 



Introdução 



Sejam humilhados e 
frustrados os que 

procuram tirar-me a 
vida; retrocedam 

desprezados os que 
desejam a minha ruína.  

Sl 70.2 



Retrocedam em 
desgraça os que 

zombam de 
mim.   

Sl 70.2 



Retrocedam por 
causa da sua 

ignomínia os que 
dizem: Bem-feito! 

Bem-feito!   
Sl 70.2(RA) 



Livra-me, ó Deus! 
Apressa-te, 

Senhor, a ajudar-
me!  

Sl 70.1 



Quanto a mim, sou pobre 
e necessitado; apressa-
te, ó Deus. Tu és o meu 

socorro e o meu 
libertador; Senhor, não te 

demores!    
Sl 70.5 



Busca a Deus   
1º Aspecto:  



Mas regozijem-se e 
alegrem-se em ti todos 

os que te buscam; digam 
sempre os que amam a tua 

salvação: Como Deus é 
grande! 

Sl 70.4 



Como está escrito: 
Não há nenhum 
justo, nenhum 

sequer;  
Rm 3.10 



11 não há ninguém que 
entenda, ninguém 

que busque a Deus. 
12 Todos se 
desviaram... 

Rm 3 



Porque o Filho do 
Homem veio 
salvar o que 

estava perdido.  
Mt 18.11 



Todo aquele que o 
Pai me dá, esse virá a 

mim; e o que vem a 
mim, de modo nenhum 

o lançarei fora.   
Jo 6.37 



Mas regozijem-se e 
alegrem-se em ti todos 

os que te buscam; digam 
sempre os que amam a 

tua salvação: Como 
Deus é grande! 

Sl 70.4 



Reconhece a Soberania   
2º Aspecto:  



Mas regozijem-se e 
alegrem-se em ti todos os 

que te buscam; digam 
sempre os que amam a 

tua salvação: Como Deus 
é grande! 

Sl 70.4 



Disse Daniel: Seja 
bendito o nome de Deus, 

de eternidade a 
eternidade, porque dele 

é a sabedoria e o 
poder; 

Dn 2.20 



é ele quem muda o tempo 
e as estações, remove 

reis e estabelece reis; ele 
dá sabedoria aos sábios 

e entendimento aos 
inteligentes.  

Dn 2.21 



Ele revela o profundo 
e o escondido; 

conhece o que está 
em trevas, e com ele 

mora a luz.   
Dn 2.22 



A ti, ó Deus de meus pais, eu 
te rendo graças e te louvo, 

porque me deste sabedoria e 
poder; e, agora, me fizeste 

saber o que te pedimos, 
porque nos fizeste saber este 

caso do rei. 
Dn 2.23 



o qual exerceu ele em 
Cristo, ressuscitando-o 

dentre os mortos e 
fazendo-o sentar à sua 

direita nos lugares 
celestiais,  

Ef 1.20 



acima de todo principado, 
e potestade, e poder, e 

domínio, e de todo nome 
que se possa referir, não só 

no presente século, mas 
também no vindouro. 

Ef 1.21 



Todos os israelitas, 
vendo aquele homem, 
fugiam de diante dele, 

e temiam 
grandemente, 

1Sm 17.24 



Olhando o filisteu e 
vendo a Davi, o 

desprezou, porquanto 
era moço ruivo e de 

boa aparência.  
1Sm 17.42 



Disse o filisteu a Davi: 
Sou eu algum cão, para 

vires a mim com paus? E, 
pelos seus deuses, 

amaldiçoou o filisteu a 
Davi. 

1Sm 17.43 



Disse mais o filisteu a 
Davi: Vem a mim, e 
darei a tua carne às 

aves do céu e às 
bestas-feras do campo.    

1Sm 17.44 



Davi, porém, disse ao filisteu: Tu 
vens contra mim com espada, e 
com lança, e com escudo; eu, 
porém, vou contra ti em nome 
do SENHOR dos Exércitos, o 

Deus dos exércitos de Israel, a 
quem tens afrontado. 

1Sm 17.45 



Hoje mesmo, o SENHOR te 
entregará nas minhas mãos; 

ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os 
cadáveres do arraial dos filisteus 
darei, hoje mesmo, às aves dos 

céus e às bestas-feras da terra; e 
toda a terra saberá que há Deus 

em Israel. 
1Sm 17.46 



Saberá toda esta multidão 
que o SENHOR salva, não 

com espada, nem com 
lança; porque do SENHOR 

é a guerra, e ele vos 
entregará nas nossas mãos.   

1Sm 17.47 



Mas regozijem-se e 
alegrem-se em ti todos os 

que te buscam; digam 
sempre os que amam a 

tua salvação: Como 
Deus é grande! 

Sl 70.4 



 

É pobre e necessitado 
3º Aspecto:  



Quanto a mim, sou pobre 
e necessitado; apressa-te, 

ó Deus. Tu és o meu 
socorro e o meu 

libertador; Senhor, não te 
demores!  

Sl 70.5 



Bem-aventurados os 
humildes de 

espírito, porque 
deles é o reino dos 

céus. 
Mt 5.3 



Então, ele me disse: A minha 
graça te basta, porque o poder 
se aperfeiçoa na fraqueza. De 

boa vontade, pois, mais me 
gloriarei nas fraquezas, para 

que sobre mim repouse o 
poder de Cristo. 

2Co 12.9 



Antes, ele dá maior 
graça; pelo que diz: 
Deus resiste aos 
soberbos, mas dá 

graça aos humildes. 
Tg 4.6 



 

Depende também de nós. 

Conclusão 



Por isso mesmo, 
empenhem-se para 
acrescentar à sua fé 
a virtude; à virtude o 

conhecimento;     
2Pe 1.5 



Portanto, irmãos, 
empenhem-se ainda mais 

para consolidar o 
chamado e a eleição de 

vocês, pois se agirem dessa 
forma, jamais tropeçarão,      

2Pe 1.10 



Assim, pois, amados meus, 
como sempre obedecestes, 
não só na minha presença, 

porém, muito mais agora, na 
minha ausência, desenvolvei a 
vossa salvação com temor e 

tremor; 
Fp 2.12 



porque Deus é quem 
efetua em vós tanto o 

querer como o 
realizar, segundo a 
sua boa vontade. 

Fp 2.13 


