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Março – No. 535 
Entre no esconderijo do Altíssimo 

Salmos 91.1-16 
SENTIR – Video Pr. Ronaldo 
Com certeza você já brincou de esconde-esconde quando criança. 
Meus irmãos e eu fazíamos isso bastante, até com outros amigos.  
 
E tenho certeza de que você conseguirá perceber a mesma coisa 
que eu: havia alguns locais que, por serem muito bons, 
rapidamente tornavam-se os prediletos para se esconder.  
 
Tanto que, por vezes, você corria para se esconder naquele lugar 
e outros dois ou três já tinham tido a mesma ideia! 
 
Veja que interessante, no livro de Salmos, a Bíblia fala de um 
desses lugares. Daquele que deveria ser o nosso predileto. Não 
para brincar, mas para buscar proteção. 
 
APRENDER – Pr. Ronaldo 
 

 
Qual é a palavra que traduz o espírito deste salmo? É a palavra 
“SEGURANÇA”. Este salmo traduz uma jornada inteira do povo de 
Israel no meio deserto. E o salmista tomou aquela experiência de 
40 anos do povo de Israel no deserto até chegar na terra da 
promessa.  
 
O Salmo apresenta uma descrição dos maiores perigos da Bíblia 
(medos, doenças, pessoas más, morte, ataques espirituais do 
mal); o caminho para a segurança (conhecer o caráter do Pai e 
seus atributos); e aponta para o único local onde acharemos 
verdadeira proteção e segurança: o amor de Deus, que lança fora 
todo medo. 

REFLETIR 
 
Quando você era criança e brincava de esconde-esconde, qual era 
o lugar perfeito para se esconder? Por quê? 
 
O que dá segurança para você? Uma bela família? Uma boa conta 
bancária? Um estoque de máscaras e álcool gel? 
 
Você se sente ameaçado hoje?  
 
Qual é o melhor lugar para nos refugiar? Por quê? 
 
O que será que devemos fazer para estar debaixo das asas do 
Altíssimo? 
  
APLICAR 
 

O Salmo 91 nos apresenta  
 

- Um Pai que é Deus Altíssimo (nos olha estrategicamente) 
- El Shaddai (é Onipotente) 
- Javé (é Senhor) 
- Meu Deus (é nosso quando entregamos nossa vida a Ele) 

 
Só Deus nos dá segurança e Ele deseja nos levar ao lugar seguro: 
debaixo das Suas asas!  
 
Ore com confiança no único que é fiel para cumprir Suas 
promessas. Ele nos cerca e guarda de todo mal! Ele é refúgio e 
libertação! Ele é Jesus!   
 
 
 


