
Sempre tenho o SENHOR diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. (Salmo 16:8 NVI)

 “Sempre Tenho o Senhor Diante de Mim” 

Você está longe de sua casa, talvez numa 
cidade ou país distante, e antes de dormir 
olha para uma fotografia ou mentaliza o rosto 
de alguém que ama. 

A influência dessa imagem é 
muito tranquilizadora! 

Conheci um homem 
que tinha sempre 
o retrato de um 

pregador nos fundos 
da sua loja...

John Henry Jowett (1864-1923) foi um pregador ungido e escritor cristão. Apesar de seu estilo de pregação não ser dinâmico 
(ele lia todos os seus sermões), a profundidade de seu conhecimento, a clareza da linguagem que usava, e o poder de sua vida 

inspiravam respeito. (Adaptado de Christian Classics Ethereal Library.)

...e quando era tentado a fazer algo que sabia 
que não devia, ele olhava para a fotografia 
na sua frente e esta o influenciava a fazer o 
que era certo. 
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“Ter sempre o Senhor 
diante de mim” não é uma 
visão temporária, é uma 
perspectiva permanente. 

Mas o objeto do êxtase do salmista 
Davi não era uma personalidade 
terrena, por mais nobre ou 
enobrecedora que pudesse ser. 

...e na glória daquela luz esquadrinhadora, 
David determina seus assuntos. 

Não se trata 
apenas de 
um êxtase de 
domingo, 

Ele “coloca” diante de 
si uma visão da amorosa 
e sagrada presença de 
Deus... 

é o cenário permanente 
da semana.

Jesus, me  
oriente em relação 
à aula de dança 

de amanhã.



Se o Senhor “está sempre diante de mim”,  
então eu vou ver tudo em relação a Ele.

...serão todos vistos à luz 
desse relacionamento celeste, 
e sua revelação determinará a 
qualidade deles. 

Qual a aparência de algo que tem Deus como cenário de fundo?

minhas orações, meu trabalho, 

minhas conversas, 

minhas ambições,

meus prazeres,

meus desejos,

Minhas sugestões, 
Julgarei tudo pela 

aparência que 
tem sob Sua luz 

reveladora.



Nós que “colocamos o Senhor sempre diante nós”, não só discernimos a verdadeira 
natureza das coisas, 

mas também escolhemos o que é próprio e resistimos ao que é impróprio. 

Mas “ter o Senhor sempre 
diante de nós” não significa 
apenas que temos uma luz 
reveladora, mas também que 
fazemos as escolhas certas.
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... CLIQUE!

Que 
música  
linda.

Muito obrigada, 
Mara, por me 

encorajar a entrar 
para o grupo!

Quando colocamos o Senhor diante de nós, 
a preocupação e o estresse somem da nossa 
vida, porque estamos alicerçando nossas 
ações no que Deus gostaria que fizéssemos 
e nossos pensamentos nas promessas de 
Deus.
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