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Introdução 



A ESCALADA MORRO ACIMA 



Inimigo Ameaçador  
1ª Fase 



Ouve-me, ó Deus, 
quando faço a minha 

queixa; protege a 
minha vida do inimigo 

ameaçador.   
Sl 64.1 



De onde estão 
emboscados atiram 
no homem íntegro; 
atiram de surpresa, 
sem qualquer temor. 

Sl 64.4 



Sua Conspiração  
2ª Fase 



Defende-me da 
conspiração dos 

ímpios e da ruidosa 
multidão de 
malfeitores.   

Sl 64.2 



Animam-se uns aos 
outros com planos 

malignos, combinam 
como ocultar as suas 
armadilhas, e dizem: 

Quem as verá?  
Sl 64.5 



Tramam a injustiça e 
dizem: Fizemos um 

plano perfeito! A mente 
e o coração de cada 

um deles o encobrem!  
Sl 64.6 



Língua e palavras  
3ª Fase 



Eles afiam a língua 
como espada e 

apontam como flechas, 
palavras 

envenenadas.  
Sl 64.3 



Como um pedaço de 
pau, uma espada ou 

uma flecha aguda é o 
que dá falso testemunho 

contra o seu próximo.  

Pv 25.18 



Ação da emboscada 
4ª Fase 



De onde estão 
emboscados atiram 
no homem íntegro; 

atiram de surpresa, 
sem qualquer temor.   

Sl 64.4 



Sem percepção de Deus  
5ª Fase 



De onde estão 
emboscados atiram no 
homem íntegro; atiram 

de surpresa, sem 
qualquer temor. 

Sl 64.4 



Animam-se uns aos 
outros com planos 

malignos, combinam 
como ocultar as suas 
armadilhas, e dizem: 

Quem as verá?   
Sl 64.5 



Tramam a injustiça e 
dizem: Fizemos um 

plano perfeito! A mente 
e o coração de cada 

um deles o encobrem!  
Sl 64.6 



A HORA DA DESCIDA 



Mesma moeda  

6ª Fase 



De onde estão 
emboscados atiram no 
homem íntegro; atiram 

de surpresa, sem 
qualquer temor. 

Sl 64.4 



Mas Deus atirará 
neles suas flechas; 

repentinamente 
serão atingidos.     

Sl 64.7 



‘Auto’ vitimização  
7ª Fase 



Pelas próprias 
palavras farão cair uns 
aos outros; menearão a 

cabeça e zombarão 
deles todos os que os 

virem. 
Sl 64.8 



Os outros  
8ª Fase 



Pelas próprias palavras 
farão cair uns aos 

outros; menearão a 
cabeça e zombarão 

deles todos os que os 
virem. 

Sl 64.8 



Todos os homens 
temerão, 

proclamarão as obras 
de Deus, refletindo no 

que ele fez. 
Sl 64.9 



Com minha alma suspiro de 
noite por ti e, com o meu 

espírito dentro de mim, eu te 
procuro diligentemente; porque, 
quando os teus juízos reinam 

na terra, os moradores do 
mundo aprendem justiça. 

Is 26.9 



A alegria dos justos  
9ª Fase 



Pois, que grande nação 
tem um Deus tão 
próximo como o 

Senhor, o nosso Deus, 
sempre que o 
invocamos? 

Dt 4.7 



Alegrem-se os justos 
no Senhor e nele 
busquem refúgio; 

congratulem-se todos 
os retos de coração!    

Sl 64.10 



Não é o caso dos 
ímpios! São como 
palha que o vento 

leva.     
Sl 1.4 



Por isso os ímpios não 
resistirão no 

julgamento, nem os 
pecadores na 

comunidade dos justos.  
Sl 1.5 



Pois o Senhor aprova 
o caminho dos 
justos, mas o 

caminho dos ímpios 
leva à destruição! 

Sl 1.6 



Fechando o assunto 
Conclusão 



Quem esconde os seus 
pecados não prospera, 

mas quem os confessa e 
os abandona encontra 

misericórdia.    

Pv 28.13 


