
   

CÉLULA 10/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Se dinheiro não fosse a dificuldade, qual seria o lugar que você gostaria de estar com sua família? 

Cite alguns lugares rapidamente e porquê. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

TEMA: UM LUGAR SEGURO 

Salmo 91:1-16 

 

 

Salmo 91:1-16 - leia e traga a revelação da Palavra a todos, pois nos nossos dias, onde o medo tem 

cercado muitas pessoas pelas notícias do Corona vírus, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1:7 

“Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação”. 

 

Salmo 91:10 “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda”. 

 

Sabemos que há muitos lugares no mundo, mas qual é o melhor lugar para estar? 

 

Há muitos lugares, bons e ruins; como exemplo por exemplo, o deserto. Ninguém quer viver em 

um deserto, pois o deserto não tem nada para oferecer. Porém mais importante do que o lugar e 

saber quem vive nele, pois se olhamos a colocação de Pedro, veremos algo importante.  

João 6:68 “Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras 

da vida eterna”.  

Note que Pedro não falou do lugar, mas da presença de Jesus no lugar, o que faria total diferença.  

 

Outra visão importante é a do Rei Davi quando disse no Salmo 1:1-3 “Bem-aventurado o homem 

que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita 

de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto 

no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará”. 



O que Davi estava dizendo? Com quem você decide estar vai definir as suas condições no local 

(árvore plantado junto a ribeiro).  

 

Onde você quer estar? 

Deus tem um lugar seguro para você.  

 

1) Salmo 91:1 “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará. ”  

O Senhor tem uma proposta e um chamado para estarmos abrigados no esconderijo do Altíssimo. 

A primeira vez que aparece a palavra Altíssimo na Bíblia (Gn 14:18-20) “E Melquisedeque, rei de 

Salém, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito 

seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, 

que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo”. 

 

Altíssimo no hebraico quer dizer: Yehowah, o termo “Altíssimo” significa Supremo, acima de todos 

os demais.  

Aquele que está abrigado na revelação não é atingido, pois está refugiado naquilo que é 

incontestável. A revelação é algo que é poderoso, pois faz parte de um projeto perfeito.  

 

• Habitar = estar num lugar todos os dias, ninguém tem uma habitação para estar eventualmente 

nela. Nós nos refugiamos todos os dias no Senhor, é o nosso lugar de aconchego e segurança todos 

os dias. Salvação todos os dias. 

 

• Esconderijo = um lugar secreto, feito para não ser descoberto facilmente. Para se chegar ao 

esconderijo deve-se saber o caminho (o dono do esconderijo – o Altíssimo – nos informa e 

conseguimos chegar até ele). Quando achamos o esconderijo começamos a ter acesso aos mistérios 

e segredos de Deus. 

 

2) À sombra do Onipotente 

O significado é: tudo pode; é todo-poderoso.  

Estar na sombra do Onipotente é uma região que demonstra o desenho daquilo que a gerou. Muitos 

estão se abrigando em muitas sombras, mas nós sabemos debaixo de que sombra estamos, o texto 

fale de quem é: do Onipotente, daquele que tudo pode. A nossa confiança é que estamos nos 

protegendo no Deus Todo Poderoso. Estamos achando descanso. A sombra não fica parada, ela se 

move, ou de acordo com a movimentação da luz que está sobre o objeto ou com a própria 

movimentação da pessoa ou objeto. Sua intensidade também se altera. Isso fala da dinâmica da 

salvação e da direção do Espírito Santo que é viva e nos faz andar (movimentar) na presença do 

Senhor, se ficar parado já não está debaixo da sombra. 

 

Conclusão: Estar escondido neste esconderijo, protegido por esta sombra é estar fazendo parte 

de um projeto. Poucos alcançam este projeto, pois ele está escondido (muitos são chamados, mas 

poucos são escolhidos). É só por revelação que se acha o caminho do esconderijo para começar a 

ter conhecimento do que está ali: que é o projeto de Deus, a Salvação. 

____________________________________________________________________ 

 



 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Rm11:16 – “E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será sua totalidade; se for santa 

a raiz também os ramos o serão. ”  
_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 28/03 – Relógio de Oração 

Dia 04/04 -  Rede de Casais 

Dia 11/04 -  Rede de Jovens 

Dia 12/04 -  Batismo no sítio Shalom 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo 

122:6 


