
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 

Todo tempo é tempo certo para confiarmos em Deus! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. 12 de Abril de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Salmo 121 
INTRODUÇÃO: Qual o momento de confiarmos em Deus? Existe? Tempo de paz e tranquilidade, ou nos tempos de guerras, 
dificuldades e lutas?  Hoje existe muito medo (ficar doente, não ter a certeza de que seremos atendidos nos hospitais, medo de 
morrer). Este salmo é um texto que nos traz como lição a questão da confiança que podemos ter em Deus. O Salmista nos dará 
várias razões para isso.  Eu acho bacana que Davi demonstra a certeza do cuidado e proteção de Deus para com Ele (vs 1-2). 
Entretanto ele assegura a outros que eles também podem ser objeto do cuidado, atenção e proteção de Deus (vs 3-8). Alguns o 
chamam de salmo do soldado, outros de salmo do viajante. Seja ele o contexto que for o pensamento aqui á a confiança que 
devemos ter em Deus.  Se o salmo fosse composto apenas do verso 1, ficaria para nós a certeza da duvida do salmista no encontro 
de refugio, ou até mesmo a certeza do não encontro com o Senhor.  Vejo em primeiro lugar:  
 
1. Nossa fragilidade humana diante dos obstáculos e lutas (verso 1). 

Quem nunca enfrentou problemas que o fizeram enxergar de modo claro sua impotência? Quem nunca foi surpreendido quando 

ao abrir os olhos percebeu que não tinha saída racional para fugir do problema?  Não tem porta de saída.  Sentimentos assim 

afetam toda nossa estrutura humana – emocional – psicológica – comportamental e dai por diante. Acredito que todos nós já 

passamos por isso: braços e pernas imobilizadas e pior, mente paralisada diante da certeza da impossibilidade de enfrentarmos o 

problema. O gigante ao nosso lado é tão grande que a única coisa que meu olhar pode enxergar é olhar para o alto. “Elevo os meus 

olhos para os montes de onde me vira o socorro”?  Mas para vencer uma luta desse tipo: 

 

2.  É preciso olhar para os montes e enxergar além deles, muito além deles (verso 2). 

A situação de agigantamento é clara aqui (v 1), Mas o salmista olha acima dos montes, acima dos problemas. Eles são grandes, são 

enormes, são realidades reais de aflições e angustias, mas ele resolveu olhar além de tudo isso. Decidiu que os montes não iriam 

trancar sua alma em um cárcere de angustia, dor e duvidas. O salmista passou de etapa: “De onde me virá o socorro?”. Ele não 

estacionou ai. A fala dele a certeza dele foi olhar para Deus. “meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra”. E isso deve 

acontecer na certeza que o salmista demonstra para nós – Ele diz: “o meu socorro”, isso é uma convicção pessoal de que Deus o 

enxerga e o atende.  Não é de qualquer um o socorro. Vem daquele que fez o céu e a terra. Não vem de terceiros, é o meu socorro. 

O salmista deixa claro para nós que: 

 

  3. O socorro de Deus é ilimitado, ele abrange toda a estrutura de nossa vida (versos 3; 7-8).  
Verso 3: Percebe-se o socorro de nossa moral: Ele não ira permitir que nossos pés vacilem. Ninguém deseja que sua história seja 

lembrada por deslizes e quedas. Ele dirigia a oração para quem ele sabia que poderia impedir seu fracasso, para quem poderia dar 

forças para suportar tudo. Verso 7: Percebe-se o socorro espiritual e psicológico: O salmista diz que o Senhor guardaria sua alma. 

Ele afirma que o Senhor seria aquele que seria para alma dele refugio, paz, amor e libertação acima de tudo. Verso 8: Percebe-se o 

socorro em nosso dia a dia: O salmista diz que o Senhor guardaria a sua saída e sua entrada. O salmista ainda nos mostra porque 

ter a certeza do socorro de Deus: 

 

4. Porque Deus não dorme nunca, ele nem se quer da um cochilinho (versos 4-6). 

Ele sempre estará atento a tudo que precisamos. A confiança nele pode ser total e sem medo. Durante o dia ele é nossa sombra 

que nos refresca, tal qual Israel no deserto. Ele nos livra do calor das aflições. Ele nos guarda o tempo todo, à noite não sofreremos 

nenhum mal, em tempo algum, afinal de contas ele não cessa seu descanso em todo tempo. “É certo que não dormita nem dorme 

o guarda de Israel”. Podemos pensar em sombra como aquele que nos acompanha o tempo todo. 

 

 Conclusão.  

Deus só pode nos socorrer quando olhamos na direção certa. “Olhar além dos montes”.  Quando os sentimentos dentro de mim 

são certeiros. “o meu socorro vem do Senhor”. Não existem duvidas: Hebreus 11.6.Sabendo que o socorro dele é para todo tempo, 

mas o tempo é dele: “desde agora e para sempre”.  

 

 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Nunca devemos esquecer de que Deus é, e sempre será nosso Deus em todo e qualquer tempo! 

b) Nunca devemos esquecer de que Deus será nosso Deus sempre, mas precisamos olhar na direção correta, ter o foco correto! 


