






“O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. Ainda que eu andasse pelo 
vale da sombra da morte, não temeria 
mal algum, porque tu estás comigo;



a tua vara e o teu cajado me consolam. 
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do 
Senhor por longos dias.” - Salmos 23:1-6

















- A prisão do querer....
Os que estão aprisionados no querer, não 

querem muito. Querem apenas um:

Um novo emprego,

Um novo carro,

Uma nova casa,

Uma nova esposa ou esposo;

Querem apenas um...



- A prisão do querer....

E passamos a acreditar que...

Quando tiverem UM serão felizes...

Confiantes, certos que, o dia em que

alcançarem este UM, serão realizados...

Serão livres da prisão do querer.



- O que acontece...

O novo emprego fica velho,

O cheiro de carro novo acaba,

A casa nova começa a ficar velha,

A nova esposa ou o novo esposo já

não é tão bom assim.













Salmo 23.1

Senhor é o meu pastor; 

nada me faltará.



- Davi...
 Encontrou alimento no maior celeiro que 

podemos conhecer, o próprio Deus.

 Sabia que o que ele tinha em Deus, 

era muito maior que o que ele 

poderia alcançar na vida.



- Você já imaginou isso?

O que você tem em Deus 

é muito maior que o que 

você pode alcançar na 

sua vida cotidiana?



- Gostaria que imaginasse agora...

No seu carro,

Na sua casa, 

Nos seus bens, joias, valores,

em tudo que você tem..

Quero nesta noite te dizer um 

grande segredo.





- Seus bens não são seus...

 Você pode perguntar para algum 

embalsamador de corpos ou agente de 

funerária se já viu alguém levando algum 

bem...

 Até a aliança que é de OURO é tirada,

 Ninguém leva nada...



- John Rockfeller 

Quando John Rockfeller 

morreu, um dos homens mais 

ricos da história tinha 

falecido, perguntaram ao seu 

contador: - Quanto ele 

deixou? O Contador 

respondeu: Ele deixou tudo.



Eclesiastes 5.15-17
“15Como entramos neste mundo, assim também saímos, 

isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não 

podemos levar nada desta vida. 16Isso também é muito 

triste! Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que 

viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o 

que é que ganhamos com isso? 17O que ganhamos é passar 

a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e 

amargurados.” NTLH



Lucas 12.15
“Tende cuidado e guardai-vos de toda 

e qualquer avareza; porque a vida de 

um homem não consiste na 

abundância dos bens que ele possui.”



 - Deus não nos conhece como...

 O companheiro do terno elegante, 

 A mulher da casa bonita;

 Ou o irmão do carro novo. 

 Deus conhece é o nosso coração. 

 Deus não nos vê como o homem vê.



1ª Samuel 16.7
“Porém o Senhor disse a Samuel: Não 

atentes para a sua aparência, nem 

para a sua altura, porque o rejeitei; 

porque o Senhor não vê como vê o 

homem. O homem vê o exterior, 

porém o Senhor, o coração.”





Filipenses 4.11 - 13
“11 Digo isto, não por causa da pobreza, porque 

aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 

12 Tanto sei estar humilhado como também ser 

honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já 

tenho experiência, tanto de fartura como de fome; 

assim de abundância como de escassez; 13 tudo posso 

naquele que me fortalece.”







Se da vida as vagas procelosas são,

Se com desalento julgas tudo vão 

Conta as muitas bênçãos, dize-as duma vez,

Hás de ver surpreso quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, conta quantas são.

Recebidas da divina mão.

Uma a uma, dize-as de uma vez,

Hás de ver surpreso quanto Deus já fez.



- Minha vida vai mudar...

Quando comprar um carro...

Uma casa...

Joias, valores...

Um celular novo....

Você espera ser feliz quando 

conseguir algo ou alguma coisa?
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Quando for promovido?
Quando for casado?
Quando ficar solteiro?
Quando eu for rico?

Como você completaria 
esta declaração?
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