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Salmos 68:1 Salmo e cántico de Davi para o músico-mor Levante-se Deus, e 
sejam dissipados os seus inimigos; fugirão de diante dele os que o 
odeiam.

Salmos 5:9,10 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são 
verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam 
com a sua língua. 10 Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios
conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, 
pois se rebelaram contra ti.

Salmos 7:1,2 Sigaiom de Davi que cantou ao SENHOR, sobre as palavras de 
Cuxe, homem benjamita SENHOR meu Deus, em ti confio; salva-me de 
todos os que me perseguem, e livra-me; 2 Para que ele não arrebate a 
minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Salmos 11:6 Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento 
tempestuoso; isto será a porção do seu copo.

Salmos 18:2 O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu 
libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, 
a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.

Salmos 18:14 Mandou as suas setas, e as espalhou; multiplicou raios, e os 
desbaratou.

Salmos 18:17 Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois 
eram mais poderosos do que eu.

Salmos 18:39 Pois me cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo 
de mim aqueles que contra mim se levantaram.

Salmos 18:45 Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos.
Salmos 18:48 O que me livra de meus inimigos; sim, tu me exaltas sobre os 

que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento.
Salmos 23:3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por 

amor do seu nome.
Salmos 27:11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e guia-me pela vereda 

direita, por causa dos meus inimigos.
Salmos 31:15 Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos 

meus inimigos e dos que me perseguem.
Salmos 34:4 Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me de todos os 

meus temores.
Salmos 34:7 O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os 

livra.
Salmos 34:13 Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o 



engano.
Salmos 34:17-19 Os justos clamam, e o SENHOR os ouve, e os livra de todas 

as suas angústias. 18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração 
quebrantado, e salva os contritos de espírito. 19 Muitas são as aflições do
justo, mas o SENHOR o livra de todas.

Salmos 35:1-8 Salmo de Davi Pleiteia, SENHOR, com aqueles que pleiteiam 
comigo; peleja contra os que pelejam contra mim. 2 Pega do escudo e da 
rodela, e levanta-te em minha ajuda. 3 Tira da lança e obstrui o caminho 
aos que me perseguem; dize à minha alma: Eu sou a tua salvação. 4 Sejam
confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida; voltem atrás e
envergonhem-se os que contra mim tentam mal. 5 Sejam como a moinha 
perante o vento; o anjo do SENHOR os faça fugir. 6 Seja o seu caminho 
tenebroso e escorregadio, e o anjo do SENHOR os persiga. 7 Porque sem 
causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para 
a minha alma. 8 Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede
que ocultou; caia ele nessa mesma destruição.

Salmos 35:10 Todos os meus ossos dirão: SENHOR, quem é como tu, que 
livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o 
necessitado daquele que o rouba.

Salmos 36:7-9 Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos 
dos homens se abrigam à sombra das tuas asas.v8 Eles se fartarão da 
gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias;v9 
Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz.

Salmos 37:5 Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará.
Salmos 37:23,24 Os passos de um homem bom são confirmados pelo 

SENHOR, e deleita-se no seu caminho. 24 Ainda que caia, não ficará 
prostrado, pois o SENHOR o sustém com a sua mão.

Salmos 37:40 E o SENHOR os ajudará e os livrará; ele os livrará dos ímpios e 
os salvará, porquanto confiam nele.

Salmos 39:1 Salmo de Davi para o músico-mor, para Jedutum Eu disse: 
Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua; 
guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim.

Salmos 41:4 Dizia eu: SENHOR, tem piedade de mim; sara a minha alma, 
porque pequei contra ti.

Salmos 42:5,11 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas 
em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face.
11 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de 
mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha 
face, e o meu Deus. (Salmos 43:5)

Salmos 43:1 Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a 
nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto.



Salmos 44:4 Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó.
Salmos 51:4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista,

para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares.
Salmos 52:5 Também Deus te destruirá para sempre; arrebatar-te-á e 

arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. 
(Selá.)

Salmos 54:7 Pois me tem livrado de toda a angústia; e os meus olhos viram o
meu desejo sobre os meus inimigos.

Salmos 55:18 Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim; 
pois havia muitos comigo.

Salmos 59:2 Livra-me dos que praticam a iniqüidade, e salva-me dos homens 
sanguinários.

Salmos 60:12 Em Deus faremos proezas; porque ele é que pisará os nossos 
inimigos.

Salmos 63:11 Mas o rei se regozijará em Deus; qualquer que por ele jurar se 
gloriará; porque se taparão as bocas dos que falam a mentira.

Salmos 66:3 Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela 
grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos.

Salmos 68:6 Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que 
estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.

Salmos 68:35 O Deus, tu és tremendo desde os teus santuários; o Deus de 
Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!

Salmos 70:1 Salmo de Davi para o músico-mor, para lembrança Apressa-te, ó 
Deus, em me livrar; SENHOR, apressa-te em ajudar-me.

Salmos 71:4 Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem 
injusto e cruel.

Salmos 71:13 Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da 
minha alma; cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o
meu mal.

Salmos 72:12 Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como 
também ao aflito e ao que não tem quem o ajude.

Salmos 76:12 Ele ceifará o espírito dos príncipes; é tremendo para com os 
reis da terra.

Salmos 79:9 Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome; e 
livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome.

Salmos 86:17 Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que 
me odeiam, e se confundam; porque tu, SENHOR, me ajudaste e me 
consolaste.

Salmos 91:14,15 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o 
livrarei; pó-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 15 Ele me 
invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o 



retirarei, e o glorificarei.
Salmos 92:11 Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e 

os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se 
levantam contra mim.

Salmos 103:10 Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos 
recompensou segundo as nossas iniqüidades.

Salmos 104:9 Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não 
tornem mais a cobrir a terra.

Salmos 107:6 E clamaram ao SENHOR na sua angústia, e os livrou das suas 
dificuldades.

Salmos 118:10 Todas as nações me cercaram, mas no nome do SENHOR as 
despedaçarei.

Salmos 118:12 Cercaram-me como abelhas; porém apagaram-se como o fogo 
de espinhos; pois no nome do SENHOR as despedaçarei.

Salmos 121:7,8 O SENHOR te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. 8 
O SENHOR guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para 
sempre.

Salmos 138:3 No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força 
a minha alma.

Salmos 140:1 Salmo de Davi para o músico-mor Livra-me, ó SENHOR, do 
homem mau; guarda-me do homem violento,

Salmos 140:4,5 Guarda-me, ó SENHOR, das mãos do ímpio; guarda-me do 
homem violento; os quais se propuseram transtornar os meus passos. 5 
Os soberbos armaram-me laços e cordas; estenderam a rede ao lado do 
caminho; armaram-me laços corrediços. (Selá.)

Salmos 142:6 Atende ao meu clamor; porque estou muito abatido. Livra-me 
dos meus perseguidores; porque são mais fortes do que eu.

Salmos 143:9 Livra-me, ó SENHOR, dos meus inimigos; fujo para ti, para me 
esconder.

Salmos 147:14 Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te 
farta.

Salmos 149:6-9 Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada
de dois fios nas suas mãos, 7 Para tomarem vingança dos gentios, e 
darem repreensões aos povos; 8 Para prenderem os seus reis com 
cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; 9 Para fazerem neles o 
juízo escrito; esta será a glória de todos os santos. Louvai ao SENHOR.
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