IGREJA BATISTA VIDA NOVA

ESTUDO DE CÉLULA: SÉRIE GRANDES INDAGAÇÕES DOS SALMOS

TEMA: DE ONDE VIRÁ O MEU SOCORRO?
Texto: Salmo 121.1: Levanto os meus olhos para os montes e me
pergunto: De onde me vem o socorro?

QUEBRA GELO: Sugira aos presentes a sua célula que cada um pense no
lugar mais perigoso por onde precisou passar. Dê oportunidade para que
alguns compartilhem e em seguida anuncie que o tema do estudo de hoje tem
ligação com a nossa caminhada por vales perigosos.

Este Salmo é um Salmo de Peregrinação, ou seja, refere-se ao ato de ter que
viajar em condições precárias em direção ao lugar de adoração e sacrifício a
Deus. Lembre-se de que nos tempos do Antigo Testamento não havia estrada
moderna nem meios confortáveis de transporte. As viagens eram feitas a pé,
no dorso de animais ou em navios.
Lição 1: PASSAMOS POR VALES PERIGOSOS. No caso deste Salmo,
descreve uma viagem terrestre. A ideia expressa no verso 1 é de alguém que
entra num vale. Do interior do vale você observa os montes dos lados. No
verso 8, ao final do Salmo, encontramos uma referência à entrada e à saída
deste caminho – todo vale tem uma entrada e uma saída.
Por que um vale é perigoso? Justamente porque dá muita vantagem a quem
está sobre os montes. Ladrões abrigados sobre os montes têm facilidade sobre
quem atravessa o vale. Quem anda por um vale fica desprotegido e exposto.
A Bíblia se refere ao vale de aflição (vale de baka) e ao vale da sombra da
morte. Que terrível é passar por estes vales! O contexto deste Salmo mostra
uma pessoa em peregrinação que, olhando para os montes se pergunta: de
onde virá o meu socorro?
Aliás, você sabe o que é um peregrino? É alguém que está em trânsito e longe
de casa. Antigamente cantávamos um hino na Igreja que em sua primeira
estrofe dizia; “Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales sempre na paz.
Cristo promete nunca deixar-me...” O apóstolo Pedro escreveu que nós somos
peregrinos na Terra. O planeta Terra não é nossa casa. Somos do céu e,

enquanto peregrinamos na Terra temos que passar por vales sombrios. Leia I
Pedro 2.11 e observe que somos chamados de “peregrinos e forasteiros no
mundo”.
LIÇÃO 2: O CRIADOR PODE SE TORNAR O SEU SOCORRO! O Salmista
afirma no verso 2 que seu socorro vem do próprio Criador do Céu e da Terra.
Será que existe alguém mais poderoso em quem se possa confiar do que o
próprio Criador?
Olhe que interessante o verso 4: O Senhor, o Deus de Israel, não dorme e está
sempre de alerta!
No verso 5, temos uma figura interessante: O Senhor como sombra que o
protege. Nada melhor do que ter a sombra de Deus para nos proteger. Há um
outro Salmo que fala da sombra das asas de Deus (Salmo 91.1-9). Este Salmo
91 nos ajuda a entender que há lugar para todos sob as asas do Altíssimo,
porém, não são todos os que ali se abrigam.
É preciso crer e buscar o Altíssimo como seu protetor. Por isso o Salmo 91.1
diz que “aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do TodoPoderoso descansará” e no verso 9, afirma: Se você fizer do Altíssimo o seu
abrigo... Veja que destaquei o Se você. É preciso que a pessoa creia, queira e
busque a proteção de Deus.
LIÇÃO 3: DEUS É MUITO GRANDE! O problema do vale é que os inimigos
ficam sobre os montes e por isso têm vantagem. Porém, Deus é Altíssimo. Ou
seja, Ele está acima dos montes. Por isso, Ele pode cuidar, proteger, zelar e
conduzir os que nEle decidem se refugiar.
Você precisa de Deus para chegar na SAÍDA. O Salmo 121.8 fala que o
Senhor protegerá a sua saída. Quem está conduzindo você para a saída. Você
nasceu e está vivendo... Entende o que significa a saída? É a morte!
Quem estará com você na saída?
Jesus Cristo é poderoso para cuidar da sua vida daqui para a frente e garantir
que você se saíra muito bem. Jesus é o Altíssimo, o Todo Poderoso e o Pastor
que cuida de nós durante a peregrinação e também na saída.
Dê oportunidade para as pessoas da sua célula de se entregarem ao cuidado
de quem está acima dos montes. Amém, peregrino?
Na unção para ser pai de multidões,
Ap. Paulo R. Petrizi

