


Introdução 



1. Graças por...   
Quem o SENHOR é... 



Santo, grande e tremendo 



Salmodiai ao SENHOR, 
vós que sois seus 

santos, e dai graças ao 
seu santo nome.!

Sl 30.4 



Celebrem eles o teu 
nome grande e 

tremendo, porque é 
santo. !

Sl 99.3 



Magnífico 



Prostrar-me-ei para o teu santo 
templo e louvarei o teu nome, 

por causa da tua misericórdia e 
da tua verdade, pois 

magnificaste acima de tudo o teu 
nome e a tua palavra.!

Sl 138.2 



Bom 



Aleluia! Rendei graças ao 
SENHOR, porque ele é 

bom; porque a sua 
misericórdia dura para 

sempre.  
Sl 106.1 



Deus pessoal 



Tu és o meu Deus, 
render-te-ei graças;  
tu és o meu Deus, 
quero exaltar-te. 

Sl 118.28 



2. Graças por...   
Sua expressão de...  



Justiça 



Eu, porém, renderei graças 
ao SENHOR, segundo a sua 
justiça, e cantarei louvores 

ao nome do SENHOR 
Altíssimo. 

Sl 7.17 



Fidelidade 



Celebram os céus as tuas 
maravilhas, ó SENHOR, e, 

na assembléia dos 
santos, a tua fidelidade. 

Sl 89.5 



Sua Palavra – o que aprendeu  
neste ano? 



Celebrai o SENHOR 
com harpa, louvai-o 

com cânticos no 
saltério de dez cordas.  

Sl 33.2 



Porque a palavra do 
SENHOR é reta, e 

todo o seu proceder 
é fiel. 

Sl 33.4 



Render-te-ei graças com 
integridade de coração, 
quando tiver aprendido 

os teus retos juízos.  
Sl 119.7 



Levanto-me à meia-
noite para te dar 

graças, por causa dos 
teus retos juízos. 

Sl 119.62 



Render-te-ei graça, 
SENHOR, de todo o meu 

coração; na presença dos 
poderosos te cantarei 

louvores. 
Sl 138.1 



Prostrar-me-ei para o teu santo 
templo e louvarei o teu nome, 

por causa da tua misericórdia e 
da tua verdade, pois 

magnificaste acima de tudo o teu 
nome e a tua palavra. 

Sl 138.2 



Render-te-ão graças, ó 
SENHOR, todos os reis 

da terra, quando ouvirem 
as palavras da tua boca, 

Sl 138.4 



3. Graças por seu...   
Amor leal misericórdia   



Ira trocada 



Salmodiai ao SENHOR, 
vós que sois seus 

santos, e dai graças ao 
seu santo nome.  

Sl 30.4 



Porque não passa de um 
momento a sua ira; o seu 

favor dura a vida inteira. Ao 
anoitecer, pode vir o choro, 

mas a alegria vem pela manhã 

Sl 30.5 



Misericórdia 



Dar-te-ei graças, Senhor, 
Deus meu, de todo o 
coração, e glorificarei 

para sempre o teu nome.  

Sl 86.12 



Pois grande é a tua 
misericórdia para comigo, 

e me livraste a alma do 
mais profundo poder da 

morte.  
Sl 86.13 



Rendam graças ao 
SENHOR por sua 

bondade e por suas 
maravilhas para com os 

filhos dos homens!   
Sl 107.8 



Graça que recebeu do Senhor 



Seja Deus gracioso para 
conosco, e nos abençoe, 

e faça resplandecer 
sobre nós o rosto;    

Sl 67.1 



para que se conheça na 
terra o teu caminho e, 
em todas as nações, a 

tua salvação.     

Sl 67.2 



Louvem-te os povos, 
ó Deus; louvem-te os 

povos todos.     

Sl 67.3 



4. Graças por...   
Suas obras 



Obras 



Rendei graças ao 
SENHOR, invocai o seu 
nome, fazei conhecidos, 
entre os povos, os seus 

feitos. 
Sl 105.1 



Todas as tuas obras te 
renderão graças, 

SENHOR; e os teus 
santos te bendirão.   

Sl 145.10 



Maravilhas 



Louvar-te-ei, SENHOR, 
de todo o meu coração; 
contarei todas as tuas 

maravilhas.   
Sl 9.1 



Vitórias – desafios vencidos, batalhas 
superadas 



Glorificar-te-ei, pois, entre 
os gentios, ó SENHOR, e 
cantarei louvores ao teu 

nome.    

Sl 18.49 



É ele quem dá grandes vitórias 
ao seu rei e usa de 

benignidade para com o seu 
ungido, com Davi e sua 

posteridade, para sempre.    

Sl 18.50 



Socorrido em situação crítica e viu 
sua proteção 



O SENHOR é a minha força e o 
meu escudo; nele o meu coração 

confia, nele fui socorrido; por 
isso, o meu coração exulta, e 

com o meu cântico o louvarei.    

Sl 28.7 



12 Sei que o SENHOR manterá 
a causa do oprimido e o direito 
do necessitado. 13 Assim, os 

justos renderão graças ao teu 
nome; os retos habitarão na 

tua presença. 
Sl 140 



Tristeza em alegria 



Converteste o meu pranto 
em folguedos; tiraste o 
meu pano de saco e me 

cingiste de alegria,  

Sl 30.11 



para que o meu espírito te 
cante louvores e não se 

cale. SENHOR, Deus meu, 
graças te darei para 

sempre. 
Sl 30.12 



Existência 



Graças te dou, visto que por 
modo assombrosamente 

maravilhoso me formaste; as 
tuas obras são admiráveis, e a 
minha alma o sabe muito bem; 

Sl 139.14 



Conclusão 


