


INTRODUÇÃO 



Todavia os conselheiros de Aquis 
lhe disseram: Não é este Davi, o 

rei da terra de Israel? Não é 
aquele sobre quem cantavam 
em suas danças: Saul abateu 

seus milhares, e Davi suas 
dezenas de milhares? 

1Sm 21.11 



Reconhecer seus adversários 



Tem misericórdia de 
mim, ó Deus, pois os 

homens me pressionam; 
o tempo todo me 

atacam e me oprimem.  

Sl 56.1 



Os meus inimigos 
pressionam-me sem 

parar; muitos atacam-
me arrogantemente.   

Sl 56.2 



O tempo todo eles 
distorcem as minhas 

palavras; estão 
sempre tramando 

prejudicar-me.  
Sl 56.5 



Conspiram, ficam à 
espreita, vigiam os 

meus passos, na 
esperança de tirar-me 

a vida. 
Sl 56.6 



O tempo todo eles 
distorcem as minhas 

palavras; estão 
sempre tramando 

prejudicar-me.  
Sl 56.5 



Conspiram, ficam à 
espreita, vigiam os 

meus passos, na 
esperança de tirar-me 

a vida  
Sl 56.6 



Como Davi reagiu a isso? 



Registra, tu mesmo, o 
meu lamento; recolhe as 
minhas lágrimas em teu 

odre; acaso não estão 

anotadas em teu livro?  

Sl 56.8 



3 Mas eu, quando estiver 
com medo, confiarei em 

ti. 10 Confio em Deus, cuja 
palavra louvo, no Senhor, 

cuja palavra louvo, 

Sl 56 



Em Deus, cuja palavra eu 
louvo, em Deus eu confio, 

e não temerei. Que 
poderá fazer-me o 

simples mortal?   
Sl 56.4 



Confio em Deus, cuja 
palavra louvo, no 

Senhor, cuja palavra 
louvo, 

Sl 55.10 



nesse Deus eu 
confio, e não 

temerei. Que poderá 
fazer-me o homem?     

Sl 56.11 



Em Deus, cuja palavra eu 
louvo, em Deus eu confio, 

e não temerei. Que 
poderá fazer-me o 

simples mortal? 

Sl 56.4 



Uma voz ordena: Clame. E 
eu pergunto: O que 

clamarei? Que toda a 
humanidade é como a relva, 
e toda a sua glória como as 

flores do campo.    
Is 40.6 



A relva murcha e cai a 
sua flor, quando o vento 
do Senhor sopra sobre 

eles; o povo não passa de 
relva. 

Is 40.7 



A relva murcha, e as 
flores caem, mas a 

palavra de nosso Deus 
permanece para 

sempre. 
Is 40.8 



O que esperar nestas condições? 



Não tenham medo dos que 
matam o corpo, mas não 

podem matar a alma. Antes, 
tenham medo daquele que 
pode destruir tanto a alma 
como o corpo no inferno. 

Mt 10.28 



Deixarás escapar essa 
gente tão perversa? 
Na tua ira, ó Deus, 
derruba as nações.  

Sl 56.7 



Os meus inimigos 
retrocederão, quando eu 
clamar por socorro. Com 

isso saberei que Deus 
está a meu favor.  

Sl 56.9 



Que diremos, pois, 
diante dessas coisas? 

Se Deus é por nós, 
quem será contra 

nós?  

Rm 8.31 



Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará 
juntamente com ele, e de 

graça, todas as coisas?  
Rm 8.32 



Quem fará alguma 
acusação contra os 

escolhidos de Deus? É 
Deus quem os 

justifica.  
Rm 8.33 



Quem os condenará? Foi 
Cristo Jesus que morreu; e 

mais, que ressuscitou e 
está à direita de Deus, e 

também intercede por nós.             

Rm 8.34 



Quem nos separará do 
amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angústia, ou 
perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou 
espada?  

Rm 8.35 



Como está escrito: Por 
amor de ti enfrentamos a 

morte todos os dias; 
somos considerados como 

ovelhas destinadas ao 
matadouro.  

Rm 8.36 



Mas, em todas estas 
coisas somos mais que 
vencedores, por meio 

daquele que nos 
amou. 

Rm 8.37 



Pois estou convencido de 
que nem morte nem vida, 
nem anjos nem demônios, 

nem o presente nem o 
futuro, nem quaisquer 

poderes,. 
Rm 8.38 



nem altura nem 
profundidade, nem qualquer 

outra coisa na criação será 
capaz de nos separar do amor 

de Deus que está em Cristo 
Jesus, nosso Senhor. 

Rm 8.39 



Que resposta dar? 



Cumprirei os votos 
que te fiz, ó Deus; a ti 
apresentarei minhas 
ofertas de gratidão.  

Sl 56.12 



Pois me livraste da 
morte e os meus pés de 
tropeçarem, para que eu 
ande diante de Deus na 
luz que ilumina os vivos.  

Sl 56.13 



Falando novamente ao 
povo, Jesus disse: Eu sou a 
luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em 
trevas, mas terá a luz da 

vida. 
Jo 8.12 


