


INTRODUÇÃO 



20  Esta é a herança 
da tribo de Judá, clã 
por clã:... 55  Maom, 
Carmelo, Zife, Jutá, 

Js 15 



Alguns zifeus foram informar 
a Saul, em Gibeá: Davi está se 

escondendo entre nós nas 
fortalezas de Horesa, na 

colina de Haquilá, ao sul do 
Deserto de Jesimom. 

1Sm 23.19 



Agora, ó rei, vá quando 
quiser, e nós seremos 

responsáveis por 
entregá-lo em suas 

mãos.    
1Sm 23.20 



Os zifeus foram falar com 
Saul, em Gibeá, e disseram: 

Davi está escondido na 
colina de Haquilá, em 
frente do deserto de 

Jesimom?    
1Sm 26.1 



Dúvidas 



Estrangeiros me atacam; 
homens cruéis querem 
matar-me, homens que 
não se importam com 

Deus. Pausa (NVI)     

Sl 54.3 



Estrangeiros me 
atacam; homens cruéis 

querem matar-me, 
homens que não se 

importam com Deus. 
Sl 54.3 



Ação 1 – Tratar com o próprio Deus 



1 Salva-me, ó Deus, pelo 
teu nome; defende-me 
pelo teu poder. 2 Ouve a 
minha oração, ó Deus; 

escuta as minhas palavras.   

Sl 54 



Não é bom ter zelo 
sem conhecimento, 
nem ser precipitado 
e perder o caminho.  

Pv 19.2 



Não é bom 
proceder sem 
refletir, e peca 

quem é precipitado. 

Pv 19.2 



Ação 2 – Fortalecer o coração no Senhor 



Certamente Deus é 
o meu auxílio; é o 

Senhor que me 
sustém.  

Sl 54.4 



Eu te oferecerei um 
sacrifício voluntário; 
louvarei o teu nome, 
ó Senhor, porque tu 

és bom.  
Sl 54.6 



Provem, e vejam como 
o Senhor é bom. Como 

é feliz o homem que 
nele se refugia!  

Sl 34.8 



Ação 3 – Buscar o perdão justo  



Recaia o mal sobre 
os meus inimigos! 
Extermina-os por 

tua fidelidade!  

Sl 54.5 



Pois ele me livrou de todas 
as minhas angústias, e os 

meus olhos contemplaram 
a derrota dos meus 

inimigos. 

Sl 54.7 



Amados, nunca procurem 
vingar-se, mas deixem com 

Deus a ira, pois está 
escrito: Minha é a 

vingança; eu retribuirei, diz 
o Senhor. 

Rm 12.19 



Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos.   
1Pe 2.21 



Quando insultado, não 
revidava; quando sofria, 
não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que 
julga com justiça. 

1Pe 2.23 



CONCLUSÃO 


