
INTRODUÇÃO 



Perguntas básicas: 



Qual era a sua situação? 



diante do barulho do 
inimigo, diante da gritaria 

dos ímpios; pois aumentam 
o meu sofrimento e, irados, 

mostram seu rancor. 

Sl 55.3 



Se um inimigo me 
insultasse, eu poderia 

suportar; se um adversário 
se levantasse contra mim, 
eu poderia defender-me;  

Sl 55.12 



mas logo você, meu 
colega, meu 

companheiro, meu 
amigo chegado,  

Sl 55.13 



você, com quem eu 
partilhava agradável 

comunhão enquanto íamos 
com a multidão festiva para 

a casa de Deus! 

Sl 55.14 



Aquele homem se 
voltou contra os seus 

aliados, violando o 
seu acordo.     

Sl 55.20 



Macia como manteiga é a 
sua fala, mas a guerra está 

no seu coração; suas 
palavras são mais suaves 

que o óleo, mas são afiadas 
como punhais. 

Sl 55.21 



Como ele estava emocionalmente? 



ouve-me e responde-
me! Os meus 

pensamentos me 
perturbam, e estou 

atordoado... 
Sl 55.2 



4 O meu coração está 
acelerado; os pavores da 

morte me assaltam. 5 Temor 
e tremor me dominam; o 

medo tomou conta de 
mim. 

Sl 55 



Então eu disse: Quem 
dera eu tivesse asas 

como a pomba; voaria 
até encontrar repouso!  

Sl 55.6 



Sim, eu fugiria para 
bem longe, e no 

deserto eu teria o 
meu abrigo.   

Sl 55.7 



À tarde, pela manhã 
e ao meio-dia choro 

angustiado, e ele 
ouve a minha voz.    

Sl 55.17 



Era razoável a sua desestabilização? 



Então Davi disse aos conselheiros 
que estavam com ele em Jerusalém: 

Vamos fugir; caso contrário não 
escaparemos de Absalão. Se não 
partirmos imediatamente ele nos 
alcançará, causará a nossa ruína e 

matará o povo à espada. 

2Sm 15.14 



No Senhor me refugio. 
Como então vocês 

podem dizer-me: Fuja 
como um pássaro para 

os montes? 
Sl 11.1 



Vejam! Os ímpios preparam 
os seus arcos; colocam as 
flechas contra as cordas 

para das sombras as 
atirarem nos retos de 

coração. 
Sl 11.2 



Como Davi abordou sua ansiedade e pânico? 



Levou sua questão a Deus em oração  



1 Escuta a minha oração, ó 
Deus, não ignores a minha 

súplica; 2 ouve-me e 
responde-me! Os meus 

pensamentos me perturbam, 
e estou atordoado... 

Sl 55 



Não andem ansiosos por 
coisa alguma, mas em 

tudo, pela oração e 
súplicas, e com ação de 
graças, apresentem seus 

pedidos a Deus.  
Fp 4.6 



E, orando, não useis de 
vãs repetições, como os 

gentios; porque 
presumem que pelo seu 

muito falar serão ouvidos. 

Mt 6.7 



Não vos assemelheis, pois, 
a eles; porque Deus, o 

vosso pai, sabe o de que 
tendes necessidade, antes 

que lho peçais. 

Mt 6.8 



Cobiçais e nada tendes; 
matais, e invejais, e nada 

podeis obter; viveis a lutar 
e a fazer guerras. Nada 

tendes, porque não pedis;  

Tg 4.2 



pedis e não recebeis, 
porque pedis mal, 

para esbanjardes em 
vossos prazeres.  

Tg 4.3 



Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas 

palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que 

quiserem, e lhes será 
concedido.  

Jo 15.7 



Pediu que Deus intervisse nas ameaças 



Destrói os ímpios, 
Senhor, confunde a 

língua deles, pois vejo 
violência e brigas na 

cidade. 
Sl 55.9 



Que a morte apanhe os 
meus inimigos de surpresa! 

Desçam eles vivos para a 
sepultura, pois entre eles o 

mal acha guarida.  

Sl 55.15 



Absalão e todos os homens de 
Israel consideraram o conselho de 
Husai, o arquita, melhor do que o 

de Aitofel; pois o Senhor tinha 
decidido frustrar o eficiente 

conselho de Aitofel a fim de trazer 
ruína sobre Absalão. 

2Sm 17.14 



Reafirmou sua confiança que Deus responderia  



16 Eu, porém, clamo a Deus, 
e o Senhor me salvará. 

 17 À tarde, pela manhã e 
ao meio-dia choro 

angustiado, e ele ouve a 
minha voz.  
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Ele me guarda ileso 
na batalha, ainda 

que muitos estejam 
contra mim.   
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Deus, que reina 
desde a eternidade, 

me ouvirá e os 
castigará.    

Sl 55.19 



Mas tu, ó Deus, farás descer à 
cova da destruição aqueles 
assassinos e traidores, os 

quais não viverão a metade 
dos seus dias. Quanto a mim, 

porém, confio em ti.     

Sl 55.23 



7 A lei do SENHOR é perfeita e 
restaura a alma... 8 Os 

preceitos do SENHOR são 
retos e alegram o coração; o 
mandamento do SENHOR é 

puro e ilumina os olhos.     

Sl 19 



Consequentemente, a fé 
vem por ouvir a 

mensagem, e a mensagem 
é ouvida mediante a 

palavra de Cristo.    

Rm 10.17 



CONCLUSÃO 



Entregue suas 
preocupações ao 

Senhor, e ele o susterá; 
jamais permitirá que o 

justo venha a cair.    
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