
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Deus é e sempre será nosso refugio e fortaleza! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.29 de Março de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Salmo 46 
INTRODUÇÃO:  
A ênfase que o salmista emprega para este salmo é de que Deus está com seu povo seja o momento e a ocasião que for. A gente 
percebe isso, por exemplo, logo de cara no verso 1: “Deus é nosso refúgio e fortaleza”.  Verso 5: “Deus esta no meio dela, não 
será abalada”.  Verso 7: “O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio”. E novamente no verso 11: “O 
Senhor está conosco; o Deus de Jacó é nosso refúgio”. Outra coisa que o salmista enfatiza e deixa a claro é o quanto faz diferença 
se apoiar e confiar de verdade em Deus quando percebemos toda mudança dos contextos e das circunstâncias da vida bem na 
nossa cara e ainda nos mostrando o quanto limitado e ínfimo somos diante de todo esse processo.   A mente do salmista tem um 
foco, sua mente não se divide em hipótese alguma em quem ou para quem ele iria olhar nos momentos de transformações e 
dificuldades. Ele está olhando e focando Naquele que é de fato o único refúgio. E algumas lições aprendemos com o salmista: 
 
1. Precisamos ter dentro de nós esta mesma certeza de que Deus é de fato nossa fortaleza e refúgio (versos 1-3). 

A palavra refugio aqui no verso 1 tem o significado de um abrigo, de rocha onde podemos de fato nos esconder, Nos versos 7 e 11 

a ideia contida é de uma torre alta, de uma fortaleza. Nos dois casos aqui o que o salmista deixa claro é que o Deus que é nosso 

refúgio, que é nossa fortaleza, Ele o é em qualquer tempo e circunstância. Deus será conosco mesmo quando tudo ao nosso lado 

parecer que esta se acabando. Se Israel tinha alguma coisa a se vangloriar, esta coisa não estava fundamentada em nada que 

tivesse ligação com as coisas desta vida, mas única e exclusivamente em saber que tinha um Deus vivo e verdadeiro que lutava suas 

guerras e o protegia contra tudo e contra todos. A palavra tribulação tem o significado de alguém que esta totalmente encurralado 

e sem saída diante de uma situação contrária. Mas o que este salmo de modo geral tem a nos dizer é: “Se aquietes, não temas”. A 

terra pode mudar, os montes podem ser afundados no mar, pode acontecer o que acontecer, Deus é nosso refúgio. 

2 A despeito das circunstâncias Deus é nosso rio de alegria e felicidade. (versos 4-7). 

Talvez a cena aqui tenha referencia a cidade de Jerusalém cercada pelo exercito assírio. E o grande temor de uma cidade em 

tempos de guerras era justamente que o suprimento de agua fosse cortado durante o cerco pelo inimigo. Se o suprimento fosse 

mantido a cidade poderia resistir contra os ataques de seu inimigo por um grande período. Mas o que eu gosto de ver neste salmo 

é que seu autor o salmista independentemente disto ele sabe quem era de verdade seu rio, quem era de verdade a agua para 

saciar sua sede. O rio que tem poder para suprir com a única agua que mata a sede de qualquer ser humano de verdade.  O povo 

de Deus deve saber que depende dos recursos espirituais que só existem em Deus. Para que isso pudesse ser uma realidade o rei, o 

povo precisava voltar-se para o Senhor com atitudes de devoção e de fé.  No verso 5 nos é dito que “Deus está no meio dela”. 

Mesmo no meio de complicações, no caso aqui uma cidade sitiada, Deus esta no meio dela, Deus esta conosco em todo o tempo. 

Em qualquer momento Deus nos da do seu rio de alegria e de paz.  

 3. Para aqueles que reconhecem viver sob sua dependência Deus sempre será glorificado (versos 8-11). 

 Curioso que não havia acontecido nenhuma batalha, mas a Senhor por meio de seu anjo derrotou o exercito assírio.  “Ele dá fim as 

guerras até os confins da terra; quebra o arco e despedaça a lança; destrói os escudos com fogo”. (v.9).  A impressão que tenho 

aqui é de que o anjo do Senhor deixará todos os vestígios da destruição do exército inimigo a fim de que o povo de Deus tivesse 

sua fé estimulada. Spurgeon disse que toda vez que lêssemos a história devíamos fazer com essa imagem em nossa mente.  Diz que 

todas as vezes que lêssemos os jornais deveríamos fazer com este espírito, com este verso soando em nossos ouvidos. O verso 10 e 

sua expressão “aquietai-vos, ou parem de lutar” na NVI, significam literalmente não mexam em nada, mas pelo contrário 

descansem. Permitam em seus corações a existência de uma espirito de adoração. E saber que Deus é Deus em nossa vida nos leva 

a adorar a Deus espontaneamente. Que em nosso silencio diante de Deus possa de verdade existir uma expressão de fé, de amor, 

de gratidão por tudo que Eles faz, por tudo que Ele é. Que possamos adorar ao nosso Deus e celebra-lo com toda verdade. 

 Conclusão. 

O melhor de tudo é sabermos que Deus está conosco, o melhor de tudo é sabermos que Ele jamais nos abandonará. O melhor de 
tudo é sabermos que Ele independentemente do caos ao nosso redor, da dor que faz nossa alma gritar, tudo isso não pode fazer 
calar nossa voz e o nosso grito de louvor a Ele.  “O Senhor dos Exércitos esta conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura” 
(v.11). 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Como posso ter essa certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza em qualquer momento? 

b)  É possível viver e demonstrar isso a outras pessoas com  exemplos? 


