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VENCENDO O MEDO!

Com certeza teremos grandes desafios 

para o ano de 2021. Com isso, hoje em nossa 

reunião falaremos sobre o SALMO 121. Vamos 

ler ele abaixo:  

1. Elevo os meus olhos para os montes; 

de onde me vem o socorro? 2. O meu socorro 

vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 3. Não 

deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda 

não dormitará. 4. Eis que não dormitará nem 

dormirá aquele que guarda a Israel. 5. O 

Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua 

sombra à tua mão direita. 6. De dia o sol não te 

ferirá, nem a lua de noite. 7. O Senhor te 

guardará de todo o mal; ele guardará a tua 

vida. 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua 

entrada, desde agora e para sempre.  

Quando o medo e a ansiedade invadir 

nossos pensamentos a principal pergunta deve 

surgir: “De onde vem o meu socorro?”  

A resposta: O meu socorro vem do 

Senhor, que fez os céus e a terra (v.2).  

- Vejamos lições importantes que 

aprendemos com o SALMO 121.  

 

1ª) MEU SOCORRO VEM DO MEU 

CRIADOR v. 2 – Vem do Senhor - dAquele 

que fez tudo e conhece a todos!  

Leia o texto de Colossenses 1:16,17 - 

ELE É, sempre foi e sempre será!! É o criador 

de tudo, porque ele tem todo poder 

(ONIPOTENTE). É presente em todo o tempo; 

É ONIPRESENTE - passado/presente/futuro. É 

ONISCIENTE - Ele conhece tudo, em cada 

detalhe e possibilidade o tempo todo. Infinita 

sabedoria de Deus. ELE SABE TUDO e NADA 

ESTA OCULTADO DE DEUS!  

Pergunte a você mesmo: De onde me 

virá o socorro?  

 

2ª) MEU SOCORRO VEM DO MEU 

GUARDADOR v. 3 - O nosso Guardador é 

quem guarda o nosso pé – Ele não deixará 

vacilar o teu pé; onde quer que vc esteja, não 

importa que tipo de terreno que você coloca 

seus pés, Ele estará contigo. Confie! Deus está 

contigo onde tu andares! Ele é quem guarda os 

teus passos! 

 

3ª) MEU SOCORRO VEM DE 

QUEM NÃO DORME - aquele que te guarda 

não tosquenejará. V. 3 b  

 

 

 

Eis que não tosquenejará nem dormirá 

o guarda de Israel. V. 4 (ONIPOTENTE)  

O nosso Deus jamais cochila e nem 

dorme, Ele sempre está presente te guardando. 

Ele nos guarda em todo o tempo. Ele nunca será 

pego de surpresa, como uma sentinela humana 

sobre os muros da cidade. A vigilância de Deus 

é incansável. O Eterno jamais fica exausto e está 

sempre atento às necessidades de Seus filhos.  

 

4ª) MEU SOCORRO VEM DE 

QUEM NÃO ME DEIXA NUNCA. O Senhor 

é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua 

direita. O que é uma sombra? Ela existe porque 

tem luz. Luz é JESUS. Deus não é uma sombra. 

Essa é uma expressão para descrever a 

proximidade que o Senhor está de nós para nos 

guardar e proteger. Como sua sombra não 

desgruda de você, Ele também não te abandona. 

É isto que o texto quer transmitir. Ele é a luz! A 

sombra não é um fim em si mesmo. A sombra 

existe por causa da luz de Jesus!  

 

5ª) MEU SOCORRO VEM DE 

QUEM É CONSTANTE;  

O sol não te molestará de dia, nem a 

lua, de noite. (V. 5 e 6) Esse verso quer dizer 

que, pela guarda e vigilância de Deus ser a todo 

tempo, nada será sem Ele saber. Ele é real e 

constante! Ele te guarda sempre! 24 horas esta 

nos cuidando, protegendo Ele nos guarda o 

tempo todo.  

 

6ª) MEU SOCORRO VEM QUE 

QUEM É SOBERANO - O Senhor te guardará 

de todo mal; ele guardará a tua alma. Deus 

guardará a nossa vida, em todo tempo, instante e 

momento. Ele não nos deixará. Ele nos 

protegerá. Nosso Pai é o Deus Todo poderoso, 

ELE É SOBERANO!  

O Senhor guardará a tua entrada e a tua 

saída, desde agora e para sempre .V.7 E 8 

(SOBERANO)  

 

CONCLUSÃO: APROVEITE ESTE 

TEMA DE HOJE E PEÇA PARA CADA 

PESSOA FAZER UMA DECLARAÇÃO DE 

QUEM É DEUS PARA SUA VIDA! 

  

SEMANA DE 01 À 07 DE 

FEVEREIRO DE 2021 

 

 “O meu socorro vem do Senhor, que fez os 

céus e a terra”. Salmos 121.2 


