
Brasileiro -   Orando Salmos - WP Psalms 2017

Salmos  68:1  Levantar-se-á  Deus,  dispersos  serão  os  seus  inimigos;  e  os  que  o
aborrecem fugirão da sua presença.

Salmos 5:9,10 Pois, na boca deles, não há fidelidade. O seu interior é todo crimes; a
sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua. 10 Toma-lhes
contas,  ó  Deus;  que  caiam por  seus  mesmos planos!  Lança-os  fora  por  suas
muitas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti.

Salmos 7:1,2 Jeová, Deus meu, em ti busco refúgio; salva-me de todos os que me
perseguem e livra-me, 2 para que não dilacere ele, qual leão, a minha alma,

Salmos 11:6 Fará chover laços sobre os iníquos; fogo, enxofre e vento abrasador
serão o quinhão do seu copo.

Salmos 18:2 Jeová é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu
Deus,  o  meu  rochedo  em  que  me  refugio;  o  meu  escudo,  o  meu  Salvador
poderoso, meu alto refúgio.

Salmos 18:14 Enviou as suas setas e os dispersou; amiudados raios, e os conturbou.
Salmos 18:17 Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiaram, porque foram

mais poderosos que eu.
Salmos 18:39 Pois me cingiste de força para a peleja;  submeteste-me os que se

levantaram contra mim.
Salmos 18:45 Os estrangeiros sumiram-se e saíram tremendo das suas fortificações.
Salmos 18:48 Ele me livrou dos meus inimigos. Tu me elevaste acima dos que se

levantaram contra mim; livraste-me do homem violento.
Salmos 23:3 Ele refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do

seu nome.
Salmos 27:11 Ensina-me, Jeová, o teu caminho e conduze-me por uma vereda plana,

por causa dos que me espreitam.
Salmos 31:15 Na tua mão estão os meus dias; livra-me das mãos dos meus inimigos

e dos que me perseguem.
Salmos 34:4,7 Busquei a Jeová, e ele me respondeu e de todos os meus temores me

livrou. 7 O anjo de Jeová acampa-se ao redor dos que o temem e livra-os.
Salmos 34:13,17-19  Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolo. 17

Gritaram os justos; Jeová ouviu e livrou-os de todas as suas tribulações. 18 Perto
está Jeová daqueles que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito
contrito. 19 Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Jeová o livra.

Salmos 35:1-8,10 Contende, Jeová, com os que comigo contendem; peleja contra os
que contra mim pelejam. 2 Toma o escudo e o pavês e levanta-te em meu auxílio.
3 Tira da lança e embarga o passo aos que me perseguem. Dize à minha alma: Eu
sou  a  tua  salvação.  4  Sejam  envergonhados  e  cobertos  de  desonra  os  que
buscam tirar-me a vida; sejam obrigados a voltar atrás e sejam confundidos os que
tramam fazer-me o mal. 5 Sejam como a moinha diante do vento, acossando-os o
anjo de Jeová. 6 Torne-se o seu caminho escuro e escorregadio, perseguindo-os o
anjo de Jeová. 7 Pois, sem causa, esconderam para mim um laço; sem causa,
abriram para a minha alma uma cova. 8 Venha sobre ele a destruição, quando
menos  pensa;  apanhe-o  o  próprio  laço  que  escondeu.  Nele  caia  para  a  sua



destruição. 10 Todos os meus ossos dirão: Jeová, quem é semelhante a ti, que
livras o pobre daquele que é mais forte do que ele; o pobre e o necessitado, do
que o despoja?

Salmos 36:7-9 Quão preciosa é a tua benignidade, ó Deus! Os filhos dos homens
refugiam-se  debaixo  da  sombra  das  tuas  asas.  8  Eles  serão  saciados  com a
gordura da tua casa. Far-lhes-ás beber da torrente das tuas delícias. 9 Pois em ti
está a fonte da vida; na tua luz, veremos a luz.

Salmos 37:5 Entrega a Jeová o teu caminho; põe também nele a confiança, e ele
fará,

Salmos 37:23,24 Por Jeová são firmados os passos do homem, em cujo caminho se
deleita. 24 Ainda que caia, não ficará prostrado, pois Jeová lhe segura a mão.

Salmos 37:40 Jeová ajuda-os e livra-os; livra-os dos iníquos e salva-os, porque nele
se refugiaram.

Salmos 39:1 Disse eu: Guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha
língua.  Guardarei  a  minha boca com uma mordaça,  enquanto o iníquo estiver
diante de mim.

Salmos 41:4 Disse eu da minha parte: Jeová, compadece-te de mim; sara a minha
alma, porque pequei contra ti.

Salmos 42:5,11 Por que estás abatida, minha alma? Por que estás perturbada dentro
de mim? Espera em Deus, pois ainda lhe darei graças pelo auxílio do seu rosto.
(Salmos 43:5)

Salmos  43:1  Julga-me,  ó  Deus,  e  pleiteia  a  minha  causa  contra  uma  nação
desumana; livra-me do homem fraudulento e iníquo.

Salmos 44:4 Tu é que és meu rei, ó Deus. Ordena as salvações de Jacó.
Salmos 51:4 Contra ti, contra ti só, pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos,

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 tenda, e te exterminará da terra dos viventes. (Selá)
Salmos 54:7 Pois me livrou de toda a tribulação; e os meus olhos veem a ruína dos

meus inimigos.
Salmos 55:18 Ele, para paz, remiu a minha alma, a fim de que se não aproximem de

mim, pois havia muitos que contendiam contra mim.
Salmos  59:2  Livra-me  dos  que  obram  a  iniquidade  e  salva-me  dos  homens

sanguinários.
Salmos 60:12 Em Deus, faremos proezas, porque é ele quem calcará aos pés os

nossos adversários.
Salmos 63:11 O rei, porém, se regozijará em Deus. Gloriar-se-á todo aquele que por

ele jura, pois será tapada a boca dos que falam mentiras.
Salmos 66:3 Dizei a Deus: Quão terríveis são as tuas obras! Pela grandeza da tua

força, se submeterão a ti os teus inimigos.
Salmos 68:6 Deus fez que os solitários constituíssem famílias; tira os presos para a

prosperidade. Os rebeldes, porém, habitam em terra árida.
Salmos 68:35 Ó Deus, tu és terrível no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e

poder ao seu povo. Bendito seja Deus!
Salmos  70:1  Apressa-te,  ó  Deus,  em  me  livrar;  dá-te  pressa,  ó  Jeová,  em  me

socorrer.



Salmos 71:4,13 Livra-me, Deus meu, da mão do iníquo, do poder do malfeitor e do
violento. 13 Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha
alma; sejam cobertos de opróbrio e ignomínia os que buscam o meu mal.

Salmos 72:12 Pois livrará ao necessitado, quando clamar, e ao aflito, quando não
houver quem lhe acuda.

Salmos 76:12 Ele quebrantará o espírito dos príncipes; é formidável aos reis da terra.
Salmos 79:9 Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome; livra-nos

e revela os nossos pecados por amor do teu nome.
Salmos  86:17  Dá-me  algum  sinal  do  teu  favor,  para  que  o  vejam  e  sejam

envergonhados  os  que  me  odeiam,  porque  tu,  Jeová,  me  tens  ajudado  e
consolado.

Salmos 91:14,15 Pois que ele me consagrou o seu afeto, eu o livrarei; pô-lo-ei em
alto retiro, porque ele conhece o meu nome. 15 Clamará a mim, e lhe responderei;
com ele serei na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei.

Salmos 92:11 Os meus olhos também já viram o que é feito dos que me espreitam,
os meus ouvidos já ouviram o que sucederá aos malfeitores que se levantam
contra mim.

Salmos  103:10  Não  nos  há  tratado  segundo  os  nossos  pecados,  nem nos  tem
recompensado segundo as nossas iniquidades.

Salmos  104:9  Puseste-lhes  barreiras,  para  que  não  ultrapassem,  para  que  não
tornem a cobrir a terra.

Salmos  107:6  Na  sua  tribulação,  clamaram  a  Jeová,  e  ele  os  livrou  das  suas
angústias.

Salmos 118:10,12 Cercaram-me todas as nações. Em nome de Jeová, exterminei-as.
12 Cercaram-me como abelhas; extintas são como fogo de espinhos. Em nome de
Jeová, exterminei-as.

Salmos 138:3 No dia em que clamei, respondeste-me, alentaste-me com fortaleza na
minha alma.

Salmos  140:1,4,5  Livra-me,  Jeová,  do  homem perverso,  preserva-me  do  homem
violento, 4Guarda-me, Jeová, das mãos dos perversos, preserva-me do homem
violento,  os  quais  procuram  transtornar  os  meus  passos.  5  Os  soberbos
esconderam-me  laços  e  cordas,  estenderam  uma  rede  à  beira  do  caminho,
puseram-me armadilhas. (Selá)

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

Salmos 143:9 Livra-me, Jeová, dos meus inimigos; em ti é que me acolho.
Salmos 147:14 Ele é quem põe em paz os teus termos, quem te farta de flor de

farinha de trigo,
Salmos 149:6-9 Na sua boca, estejam os altos louvores de Deus, e, na sua mão,

espada de dois gumes, 7 para exercer vingança sobre as nações e castigos sobre
os povos; 8 para lhes meter os reis em cadeias e os nobres em grilhões de ferro; 9
para neles executar o juízo escrito o que será de honra para todos os seus santos.
Louvai a Jeová!
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