


INTRODUÇÃO 



Hino de Davi, 
quando fugia de 
Saul, na caverna. 



Davi fugiu da cidade de 
Gate e foi para a caverna de 

Adulão. Quando seus 
irmãos e a família de seu pai 
souberam disso, foram até 

lá para encontrá-lo. 
1Sm 22.1 



Saul voltou da luta 
contra os filisteus e 

disseram-lhe que Davi 
estava no deserto de 

En-Gedi.  
1Sm 24.1 



Então Saul tomou três mil 
de seus melhores soldados 
de todo o Israel e partiu à 

procura de Davi e seus 
homens perto dos rochedos 

dos Bodes Selvagens.   
1Sm 24.2 



Ele foi aos currais de ovelhas 
que ficavam junto ao caminho; 
havia ali uma caverna, e Saul 
entrou nela para fazer suas 
necessidades. Davi e seus 
soldados estavam bem no 

fundo da caverna.   
1Sm 24.3 



Identificar a Crise 



Misericórdia, ó Deus; 
misericórdia, pois em ti a 
minha alma se refugia. Eu 

me refugiarei à sombra das 
tuas asas, até que passe o 

perigo. 
Sl 57.1 



Dos céus ele me envia a 
salvação, põe em fuga os 

que me perseguem de 
perto; Pausa Deus envia o 

seu amor e a sua 
fidelidade. 

Sl 57.3 



Estou em meio a leões, 
ávidos para devorar; 

seus dentes são lanças 
e flechas, suas línguas 
são espadas afiadas. 

Sl 57.4 



Preparam armadilhas para 
os meus pés; fiquei muito 

abatido. Abriram uma cova 
no meu caminho, mas 

foram eles que nela caíram. 
Pausa  

Sl 57.6 



Reconhecer ao Senhor 



Misericórdia, ó Deus; 
misericórdia, pois em ti a 
minha alma se refugia. Eu 

me refugiarei à sombra das 
tuas asas, até que passe o 

perigo 

  Sl 57.1 



Clamo ao Deus 
Altíssimo, a Deus, 
que para comigo 

cumpre o seu 
propósito.  

Sl 57.2 



Esse poder ele exerceu 
em Cristo, ressuscitando-
o dos mortos e fazendo-o 
assentar-se à sua direita, 

nas regiões celestiais, 

Ef 1.20 



muito acima de todo governo 
e autoridade, poder e 

domínio, e de todo nome que 
se possa mencionar, não 

apenas nesta era, mas também 
na que há de vir.  

Ef 1.21 



O que a mim me concerne 
o SENHOR levará a bom 

termo; a tua misericórdia, ó 
SENHOR, dura para sempre; 

não desampares as obras 
das tuas mãos. 

Sl 138.8 



Estou convencido de que 
aquele que começou boa 

obra em vocês, vai 
completá-la até o dia de 

Cristo Jesus. 

Fp 1.6 



Dos céus ele me envia 
a salvação, põe em 

fuga os que me 
perseguem de 

perto;...  
    Sl 57 



3 ...Deus envia o seu amor 
e a sua fidelidade. 10 Pois 
o teu amor é tão grande 

que alcança os céus; a tua 
fidelidade vai até às 

nuvens. 
Sl 57 



Reagir aos fatos 



Coração firme 



Meu coração está 
firme, ó Deus, meu 
coração está firme; 
cantarei ao som de 

instrumentos!  
Sl 57.7 



Acorde, minha alma! 
Acordem, harpa e 

lira! Vou despertar a 
alvorada!   

Sl 57.8 



Eu te louvarei, ó 
Senhor, entre as 

nações; cantarei teus 
louvores entre os 

povos. 
Sl 57.9 



Sê exaltado, ó Deus, 
acima dos céus! 

Sobre toda a terra 
esteja a tua glória! 

Sl 57.5e11 



Refugiar-se no Senhor  



Misericórdia, ó Deus; 
misericórdia, pois em ti a 

minha alma se refugia. Eu 
me refugiarei à sombra das 
tuas asas, até que passe o 

perigo. 

Sl 57.1 


