O ABRIGO É O SENHOR
“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor:
‘Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio’”. Salmos 91.1-2
O QUE É UM ABRIGO?
Muitos de nós ficamos estarrecidos com os furacões que passaram pelo caribe e sul dos EUA. Foi angustiante
olhar para muitas pessoas que estavam desesperadas por saber que o furacão chegaria, mas não tinham
aonde ir. Do mesmo modo, trouxe aflição olhar para outras que, mesmo tendo abrigo, continuavam angustiadas por não saber o que iria lhes acontecer após o furacão. Aprendemos com esses exemplos que abrigo
é mais do que fortaleza, é uma condição que gera em nós a paz que excede todo o entendimento (Fp 4.7).
Por isso, na lição de hoje, iremos meditar e compartilhar a partir do salmo 91. Nesse poema, o salmista fala
sobre o abrigo do Altíssimo, convidando seus leitores e ouvintes a habitar nele. Que o Espírito Santo ministre
aos nossos corações através da Bíblia Sagrada!
COMO É O ABRIGO DO ALTÍSSIMO?
Nos versos acima, o salmista nos mostra como é esse abrigo. Ele é chamado de “sombra do Todo-poderoso”,
“refúgio” e “fortaleza”. No contexto do antigo Israel, quando se falava de sombra, podia-se imaginar uma
grande rocha projetando sua sombra nas areias de um deserto sob o sol escaldante. Ali, os andarilhos poderiam se abrigar da luz e do calor do sol e ter um momento de refrigério e alívio. Nos mesmos versos, o texto nos
apresenta o Senhor do abrigo: é Altíssimo, dá segurança, está acima de tudo e todos, tem todo poder. Por
isso, podemos descansar e nos refugiar nele!
QUAIS SÃO OS PERIGOS FORA DO ABRIGO?
Dos versos 3-7, o salmista revela possíveis perigos: um deles são as armadilhas do caçador, das quais o Altíssimo nos livra (Sl 124.7). Outro são os riscos da noite, as flechas perdidas que vêm repentinamente através da
maldade humana, sinalizando nossa fragilidade e trazendo medo e pavor à mente, mas o Senhor nos cobrirá,
e sua fidelidade será nosso escudo. Por fim, está a peste (mortandade), que pode atingir a qualquer um, pois
somos suscetíveis às doenças, mas o Senhor garante que, mesmo mil caindo de um lado e 10 mil do outro,
não seremos destruídos, porque Ele já nos deu sua vida.
UMA ESCOLHA NOSSA!
“Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do SENHOR o seu refúgio...” (v. 9). O salmista nos desafia a fazer do
Senhor nosso abrigo e refúgio. Há outras opções às quais podemos recorrer e, de fato, recorremos. Ao
cônjuge, aos pais, aos irmãos, aos parentes, aos amigos, aos irmãos em Cristo, ao dinheiro, aos bens materiais,
ao emprego, ao chefe, às religiões, aos livros, aos médicos, aos psicólogos, ao sexo, às drogas lícitas e ilícitas,
ao entretenimento, a nós mesmos. Mas nenhuma delas é comparável ao abrigo do Altíssimo. Estando diante
de tantas possibilidades, caberá a nós decidir se o Senhor continuará sendo mais uma opção de refúgio em
meio aos demais ou se Ele será nossa única fortaleza, independentemente da situação.
COMO FAZER DO SENHOR NOSSO ABRIGO?
O texto aponta algumas disposições para enxergarmos no Senhor O abrigo, e não UM abrigo. Primeiro,
somos chamados a habitar no abrigo do Altíssimo que, nesse contexto, significa estar em constante comunhão com Deus, através da vida de devoção. Aquele que pratica a piedade desfruta de esconderijo, sombra,
refúgio, proteção e segurança em meio à tribulação. Note que estar com Deus não nos livra das tribulações,
mas nas tribulações. Em segundo lugar, é necessário descansar à sombra do Todo-poderoso, ou seja, encontrar nele momentos de alívio e refrigério mesmo em meio ao intenso calor do deserto. É relaxar o corpo e a
alma mesmo em situações de alta tensão. A terceira e última disposição é confiar. O salmo diz “Tu és (...) o
meu Deus, em quem confio”. Quem confia, entrega, confessa, descansa, habita e espera. Assim, Deus é abrigo
para aqueles que, tendo comunhão com Ele, descansam e confiam nEle.
CREIA E PENSE
Pare e pense nos problemas que você tem enfrentado ultimamente.
Como você tem lidado com eles? Você tem se abrigado no Altíssimo ou os tem enfrentado por si mesmo?
Você tem descansado à sombra do Todo-poderoso ou tem estado ansioso, tenso, angustiado e deprimido? Você tem se refugiado em Deus ou em coisas que este mundo oferece? Você tem buscado forças e
fortaleza no Senhor ou apenas nas pessoas ao redor?
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