
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que habita no Esconderijo do Altíssimo.  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 23 de Agosto de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

TEXTO: Salmos 91: 1-10 

 

O SALMO 91 é simplesmente extraordinário! Há nele promessas maravilhosas para nós, de que é possível sim 
habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra d’Aquele que tudo pode.  
Todos nós, sem distinção, precisamos desesperadamente descansar na sombra do Deus Onipotente, do esconderijo do 
Altíssimo, porque o mundo em que vivemos é definitivamente um lugar terrivelmente perigoso. 
Podemos descrever pelo menos cinco tipos de perigos em que vivemos:  
a) Biológico (v.3)- O Senhor nos livrará da peste perniciosa, contagiosa, infecciosa, a peste que se pega no ar; 
b) Psicológico (v.5) - Não te assustará o terror noturno – Pesadelos; 
c) Acaso (v.5) - Nem da seta que voa de dia – Bala perdida, acidentes inesperados, etc; 
d) Sociais (v.10) - Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda – Desemprego, miséria; 
e) Espirituais (v.3) - Pois ele te livrará do laço do passarinheiro (o diabo), nosso arqui-inimigo que quer nos destruir. 
Como então viver num mundo tão perigoso assim? Só mesmo debaixo de um refúgio, um abrigo muito forte, senão 
estaremos de fato condenados. Nós somos protegidos quando habitamos no esconderijo do Altíssimo.  
Mas quais as evidências de que estamos realmente habitando no esconderijo do altíssimo?  Vejamos: 
 

1. Descanso: II Reis 6: 16. Nos dias do profeta Eliseu, houve guerra entre Israel e a Síria (II Reis. 6: 8). 
Aconteceu que o rei da Síria planejava as suas estratégias militares contra os israelitas, mas de forma 
surpreendente, o rei de Israel ficava sabendo da emboscada e passava por outro caminho (v. 9-10). 
O rei da Síria indignado disse: “Há um traidor entre nós” (v.11). Os seus oficiais, rapidamente 
delataram o profeta Eliseu (v.12). O rei, então, mandou procurar o profeta Eliseu para que pudesse 
prendê-lo em Dotã (v.13). O rei enviou tropas de soldados a cavalo que chegaram e cercaram a cidade 
(v.14). Quando o servo do profeta levantou-se de manhã, e viu toda a cidade cercada de soldados, 
carros e cavalos, entrou em pânico e disse ao profeta: Ai! Meu senhor! Que faremos? (v15).  
O profeta Eliseu disse: Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. (v.16).  
Do ponto de vista humano, não havia lógica nas palavras de Eliseu. Eram apenas dois contra um 
exército inteiro armado até os dentes. Eliseu, então, fez uma oração simples para que o Senhor abrisse 
os olhos do seu servo (v. 17). Nesse momento, o servo teve os olhos abertos para ver todo o monte 
cheio de cavalos e carros de fogo em redor da casa onde estavam. Era o exército de anjos de Deus.  
Se você aprender a descansar em Deus, verá que sua casa é o esconderijo do Altíssimo rodeada de anjos! 
Enxergue além do natural e creia que: “Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós”.    

2. Confissão da Palavra: Salmos 91: 2 e 9 – É falar, confessar, proclamar, declarar, abrir a boca, concordar.  
Deus não faz as coisas simplesmente porque cremos, mas porque cremos e falamos. II Coríntios 4: 13. 
Quando você confessa a verdade da palavra de Deus, a proteção e abrigo vêm sobre sua vida. Salmos 91: 4.  

 A verdade de Deus declarada que nos traz proteção e abrigo seguro tem pelo menos três aspectos:  
a) A doutrina – É confessar aquilo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia; 
b) A coerência – É a diferença entre o que falo e o que vivo. Muitos falam e até confessam, mas não 

vivem. Isso é incoerência, e onde há incoerência não há verdade, e onde não há verdade não há 
proteção e muito menos abrigo seguro.  

c) A transparência – É ser honesto para falar algo que, de fato, você crê, e não apenas frases de efeito. 
O Senhor não é morada automática para ninguém. O processo consiste em você declarar:  
O Senhor é meu refúgio e depois você deverá fazer do altíssimo a tua morada.  
E porque você declarou em fé e creu na verdade vivendo em linha com Ele, santas consequências 
virão sobre sua vida: Nenhum mal te sucederá, as pragas que forem jogadas contra você não vão 
chegar à sua casa, porque os anjos do Senhor estarão ao seu lado e te sustentarão em suas mãos; e 
se você tropeçar, não irá cair, e ainda pisará no leão e na serpente sem sofrer dano algum. (v10-13).  

Vale a pena habitar no Esconderijo do Altíssimo! Participe da campanha de oração e Jejum de 31/08 à 10/09/20. 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) O que você diria para um cristão que crê no Senhor, mas não têm descansado debaixo das asas Dele? 
b) Que conselhos você daria a alguém que confessa a palavra de Deus mas não vive de acordo com o que confessa? 
c) Descansar em Deus e confessar a palavra de em fé. Quais destes dois aspectos você precisa melhorar?  
 

 Sugestão de Quebra-Gelo:   Qual experiência boa para sua vida, você poderia mencionar nestes dias de quarentena? 


