
 

 

 

O melhor local para habitarmos! 
 

Na lição passada falamos sobre os nossos 

direcionamentos para a tomada de decisão e nesta 

reunião falaremos sobre o livro de Salmos. Para ser 

mais preciso iremos conversar nesta reunião sobre o 

Salmo 91 e sobre a importância de estarmos e 

habitarmos no abrigo do altíssimo. Os Salmos são 

uma coletânea de orações e canções em que poetas 

diversos expressam seus sentimentos e pensamentos 

a Deus e a outras pessoas.  

Entretanto, há salmos que expressam louvor e 

gratidão a Deus por sua misericórdia e ação em favor 

daqueles que o buscaram. Na lição de hoje, iremos 

meditar e compartilhar a partir do Salmo 91. Vamos 

LER O SALMO 91. Após lermos este Salmo vamos 

conversar sobre a nossa leitura em três tópicos.  

 

1º) O Abrigo do Altíssimo que 

conhecemos. Em outra palavra poderia chamar este 

abrigo de esconderijo e no Salmo 91 este abrigo é 

chamado de sombra do Todo-poderoso, de refúgio e 

fortaleza. No contexto do antigo Israel, seria: 

Sombra - imagine uma grande rocha 

projetando sua sombra sobre as areias de um deserto 

sob o sol escaldante. Ali, os andarilhos poderiam se 

abrigar da luz e do calor do sol e ter um momento de 

refrigério e alívio. 

Refúgio - é um lugar para onde se foge em 

meio a uma guerra ou perseguição.  

Fortaleza - é um local onde se busca 

proteção e segurança em tempos de perigo e ameaça. 

O verso 9 do Salmo 91 diz: “Se você fizer do 

Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio”. 

Observe que ao bem da verdade, o próprio Deus é 

esse lugar de sombra, refúgio e fortaleza. Logo, não 

se trata de um lugar, mas, sim, de uma pessoa. Deus 

pode ser abrigo, esconderijo, sombra, refúgio e 

fortaleza para nós em períodos de tribulação.  

 

2º) Habitar neste abrigo! Os versos 1 e 2 do 

presente salmo nos dizem: 

“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e 

descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao 

Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o 

meu Deus, em quem confio”. 

Primeiramente, é preciso habitar. Habitar no 

abrigo do Altíssimo”, nesse contexto, significa “estar 

em constante comunhão com Deus”.  

 

 

 

Aquele que está em constante comunhão com 

Deus desfruta de abrigo, esconderijo, sombra, 

refúgio, proteção e segurança em meio à tribulação. 

Note que estar com Deus não nos livra de tribulações, 

mas nas tribulações.  

Em segundo lugar, é necessário descansar. 

Descansar à sombra do Todo-poderoso significa 

encontrar nele momentos de alívio e refrigério 

mesmo em meio ao intenso calor do deserto. É 

relaxar o corpo e a alma mesmo em situações de alta 

tensão. Por último, confiar. O Salmo diz “Tu és (...) o 

meu Deus, em quem confio." Confiar também pode 

ter por significado entregar. Aquele que confia, 

entrega. Aquele que entrega, descansa. Aquele que 

descansa, espera. Assim, Deus é abrigo para aqueles 

que, tendo comunhão com Ele, confiam, se entregam 

e descansam nele.  

 

3º) Privilégios em estarmos habitando 

neste abrigo! Os versos 3 a 8 e 10 a 13 do Salmo 91 

listam uma série de privilégios de se habitar no 

abrigo do Altíssimo. (LEIA estes versos acima e peça 

para as pessoas falarem com afirmação sobre cada 

uma das promessas ditas na palavra de Deus e dos 

livramentos concedido a nós). 

 

Conclusão: hoje queremos concluir com 

alguns questionamentos para a sua vida. Pense e 

reflita sobre a sua vida: Como você tem lidado com 

seus problemas? Você tem se abrigado no 

Altíssimo ou tem enfrentado os problemas por si 

mesmo? Você tem descansado à sombra do Todo-

poderoso ou tem estado ansioso, tenso, angustiado 

e deprimido? Você tem se refugiado em Deus ou 

em coisas que este mundo tem a te oferecer? Você 

tem buscado forças e fortaleza no Senhor? 
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ao[a] Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha 

fortaleza, o meu Deus, em quem confio” Salmos 

91:1-2 


