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Versículo 2: Direi do SENHOR: Ele é o meu refúgio e a minha 
fortaleza, o meu Deus, em quem confio.”

E isso acontece quando lemos a Sua Palavra na Bíblia e fazemos o melhor ao nosso 
alcance para segui-la, sempre lembrando dEle e dos Seus princípios espirituais 

orientadores em nossas decisões.

Nos tempos 
bíblicos, as 
fortalezas 

construídas 
com pedras 

eram a 
melhor 

proteção nos 
tempos de 

guerra. 

É uma promessa, mas 
tem uma condição: 

devemos fazer a nossa 
parte e permanecer 

perto dEle.

Mas Deus é uma 
defesa ainda mais 

garantida.

Versículo 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,  
à sombra do Onipotente descansará. 

Onde fica o 
“esconderijo 

do Altíssimo”? 
A expressão 

se refere 
a uma 

comunhão 
íntima com 

Deus. A frase 
“à sombra do 
Onipotente” 
simboliza a 
proteção de 

Deus. Em 
comunhão 
com Deus, 

estamos sob 
Sua sombra, 

ou seja, 
somos por Ele 

protegidos.



Versículo 3: Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, e 
da peste perniciosa.

Temos aqui uma promessa de libertação dos 
que buscam intencionalmente emboscar o 
povo de Deus e proteção contra doenças 

físicas, tais como pragas e epidemias.

Versículo 4b: A Sua fidelidade 
será teu escudo e broquel.Versículo 4a: Ele te cobrirá com as suas penas, 

e debaixo das Suas asas estarás seguro.

Broquel é um pequeno escudo, 
mais ou menos do tamanho de 
um prato de refeição, usado 

para proteger o punho no qual 
o soldado segurava a espada.

A imagem é a de Deus nos protegendo como 
a galinha faz quando coloca os seus pintinhos 

debaixo das asas. 

O que vamos 
fazer? 

 (Ver a história “A Pequena Galinha Ruiva” aqui.) 

https://mywonderstudio.com/level-1/2020/4/8/the-little-red-hen.html


Certa vez, quando orava ao Seu 
Pai, Jesus disse: 

nem a praga que destrói 
ao meio-dia. 

Mil cairão ao teu lado, dez mil 
à tua direita, mas tu não serás 
atingido. Somente com os teus 
olhos contemplarás, e verás a 

recompensa dos ímpios.

nem a seta que voa de dia, 

Versículo 5–8: 

Mesmo se estejamos 
cercados de perigo, Deus 

cuidará de você e o ajudará 
a sair ileso.

O que é a verdade de Deus?

“o escudo 
da fé, com o 
qual podereis 

apagar 
todos os 
dardos 

inflamados 
do 

maligno”.2
A fé nas 

promessas  
de Deus é  

nossa melhor 
proteção.

“A Tua Palavra 
é a verdade”.1

Não temerás o terror 
noturno,

nem peste 
que anda na 
escuridão,

Outra passagem 
nos diz para 

empunharmos



Versículo 10: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

Quando o Senhor permite que algo aparentemente 
ruim aconteça aos Seus filhos, a experiência muitas 

vezes lhes ensina algo, ou fortalece seu caráter. 

Bem, vejamos 
o que é “mal”. 

Versículo 9: Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação…

 Por que não? No 
final das contas, Ele 
mora aqui conosco!

Vai ficar lindo no  
seu quarto! 

Então como 
pode ser 

verdadeira a 
afirmativa que 

diz que “nenhum 
mal lhes 

sucederá”?

Com certeza, coisas 
ruins acontecem, 

inclusive às pessoas 
que oram pela 

proteção de Deus.

É pura e 
simplesmente 
lindo. Você 

pode ser 
uma bênção 
para muitas 

pessoas. 

Quem escreveu 
isto?

De certo 
modo, se o 
Senhor é o 
seu refúgio 

e a sua 
habitação, 

você já está 
em Sua 

presença, 
porque fez 
com Ele sua 

morada.

Quando nosso sábio e amoroso Pai celestial autoriza algo assim, é para o nosso bem e 
“produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados”.3 



Os filhos de Deus são continuamente guardados por Seus anjos, dentre 
eles, seu anjo da guarda pessoal, cujo trabalho é cuidar de você.5

Versículos 11–13: Pois aos Seus anjos dará ordem a teu 
respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos; 

eles te 
sustentarão 

nas suas mãos, 
para que não 
tropeces em 

alguma pedra.

Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos 
pés o grande leão e a serpente.

Ele também promete que todas as coisas 
concorrem para o bem daqueles que O amam.4



1 João 17:17 
2 Efésios 6:16 
3 Hebreus 12:11 
4 Ver Romanos 8:28. 
5 Ver Mateus 18:10.

Versículo 14, Deus falando: “Porque ele Me ama, diz 
o Senhor, Eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, pois 
conhece o Meu nome.

Ele protege aqueles que O conhecem e amam. Seu 
amor, confiança e fé em Deus e na Sua capacidade 
de livrá-lo lhe dão o privilégio de Sua proteção.

Versículos 15–16: “Ele Me invocará, e Eu lhe 
responderei; estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei 
e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe 
mostrarei a Minha salvação.”

 Tudo isto  
se aplica a mim 

também.
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Há seis coisas que Deus promete aos que pedem Sua ajuda: 1) Ele nos responderá, 2) 
Estará conosco em nossa angústia, 3) Ele nos livrará, 4) Ele nos honrará, 5) Ele nos 

dará vida longa e plena na Terra e 6) Ele nos mostrará a Sua salvação.
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