
 

TEMA: O ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO 

TEXTO: Leia o Salmo 91. 

RESUMO DA MENSAGEM: O Salmo 91 é fascinante e extraordinário! No primeiro versículo o 

salmista faz uma afirmação muito forte e poderosa: “Podemos habitar no esconderijo do 

Altíssimo”. Há neste salmo uma promessa maravilhosa para nós. Mas na prática, o que vemos 

é muito medo por parte das pessoas de depender em Deus e crer no Seu poder. O mundo é um 

lugar cheio de perigos, senão aprendermos a habitar no esconderijo do Altíssimo, viveremos 

assustados. A. OS RISCOS E PERIGOS DA VIDA: 1. Perigos Biológicos– No v. 3, diz que o Senhor 

nos livra da peste perniciosa. Perniciosa significa: contagiosa, infecciosa, a peste que se pega 

no ar. Quantas vezes estamos correndo riscos biológicos e Deus está nos livrando. 2- Perigos 

Psicológicos– Há os perigos da mente humana e todos nós enfrentamos dias de angústias ao 

longo da vida. Mas no v. 15, diz que na angústia o Senhor está conosco. 3- Perigos do Acaso– 

O v. 5, fala da seta que voa de dia, que simboliza o acidente, os contratempos e circunstâncias 

da vida. 4- Perigos Sociais– Muitos inocentes morrem vítimas da correria e da angústia da vida 

moderna. Ex.: Pessoas são mortas por causa de brigas de trânsito. 5- Perigos Espirituais– Vemos 

no v. 3, o laço do passarinheiro, o passarinheiro é o diabo e o laço representa o pecado e 

relacionamentos impróprios. E agora aprenderemos: B. COMO ENTRAR NO ESCONDERIJO DO 

ALTÍSSIMO: 1. Morando no esconderijo do altíssimo- A primeira evidencia que entramos no 

esconderijo do Altíssimo é o DESCANSO. 2. Confessando a Palavra- O segundo princípio para 

entrarmos no esconderijo do Altíssimo é você confessar, proclamar e declarar a Palavra de 

Deus. 3. Apegando-se a Deus com amor- O terceiro princípio é nos apegarmos a Ele com amor. 

No original “apegar” significa grudar e não largar mais. Muitos não estão habitando no 

esconderijo do Altíssimo porque ainda não se apegaram ao Senhor. Deus te abençoe!  

ORAÇÃO: Ore colocando a sua vida diante do Senhor e declarando que você habita no Esconderijo do Altíssimo. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

• TADEL - Domingo, 19 de Agosto, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 19 de Agosto, às 9:15hs. Lição 08. Turma Fechada. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 19 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 23 de Agosto, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! 

• CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO - COM O PR. LUCIANO TINOCO – Dias 01 e 02 de Setembro. Inscrições Abertas! 

Investimento: R$ 35,00. Faça já a sua inscrição!!! 

Conta-se que, num belo dia, a Morte encontrou Rajid em um mercado lá na Arábia. Quando a 
Morte viu Radij, ela se assustou muito e gritou! Radij, pensando que ela quisesse leva-lo, 
desesperado, saiu correndo. Foi para a casa, arrumou as malas, pediu as contas no emprego e 
fugiu para Bagdá. Pouco depois, a Morte encontrou-se com o patrão de Rajid que fugira. O 
patrão lhe perguntou: Dona Morte, por que você assustou o meu empregado daquele jeito? Ao 
que a Morte respondeu: Eu não tive a intenção de assustá-lo; pelo contrário, fui eu que me 
assustei ao vê-lo aqui ainda hoje, porque amanhã tenho um encontro com ele em Bagdá. 
 


