
 

LUGAR SECRETO 

 

LOUVOR:  Descansarei. 
QUEBRA-GELO:  Em algum momento você já se sentiu desprotegido? O que é 
proteção para você? 

PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 91 
 
DESENVOLVIMENTO DO TEMA: 
Quando criança nos sentimos protegidos, porque sabemos que o nosso pai está ali. 
Quantas situações difíceis você se lembra de ter vivido, quando criança? Mais porque 
seu pai estava lá, você não ficou com medo? 

Esse texto nos fala de um lugar de refúgio (lugar tranquilo que oferece paz, descanso, 
sossego), e, este lugar está disponível á nós. Mais eu preciso fazer deste lugar minha.... 
 
HABITAÇÃO 

Aquele que “habita” no esconderijo do altíssimo... 
Habitar significa morar, viver, residir.... ou seja preciso fazer desse lugar minha 
morada, eu só saberei se estou protegido se eu estiver lá, não basta somente saber 
onde é.  
É preciso viver neste lugar, esse lugar não é somente para momentos difíceis, mas 
uma morada. Meu lugar, meu esconderijo, lugar de segurança.  
 

CONFIANÇA 

“DIREI DO SENHOR: ELE É O MEU DEUS, O MEU REFÚGIO, A MINHA FORTALEZA, E 
NELE CONFIAREI”. 
Você já passou por uma tempestade sozinho? Como foi? 

Quantos já passaram por uma tempestade, e mesmo estado dentro de casa sentiram 
medo? 

Isso significa que mesmo que você esteja em um lugar muito seguro, se você estiver 
sozinho não irá se sentir protegido. Neste texto lemos que “Aquele que habita”, isso 

é muito importante! Ele nos revela também a importância de saber quem está ali. 
Quando crianças não damos muita importância para o lugar, saber que o nosso pai 
está ali faz toda diferença, porque o lugar só se torna seguro com a presença do pai.  
Então, eu reconheço que a minha confiança está naquele que mantém esse lugar 
seguro, “MINHA FORTELEZA.... Salmos 46.1 diz: Que Deus é o nosso refúgio e 
fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 
 

TRANQUILIDADE 

“PORQUE ELE TE LIVRARÁ DO LAÇO DO PASSARINHEIRO” .... 
Uma fortaleza não é fácil de entrar, existe proteção de todos os lados. Ainda no 
salmos 46 diz: “Portanto, não temeremos... ainda que... “ainda que, mesmo se” .... 
nos revela que não existe tempestade, terremoto, guerra, crise.... “O SENHOR DOS 
EXÉRCITOS ESTÁ CONOSCO; O DEUS DE JACÓ É O NOSSO REFUGIO” (v 7). Viver neste 
lugar, confiar naquele que faz desse lugar uma fortaleza, e porque eu confio, não 
tenho medo, sua verdade me protege de ser enganado.  Nada que possa acontecer 
vai tirar essa paz, essa tranquilidade, nem o que vejo, nem o que ouço... “EM PAZ ME 
DEITO E LOGO PEGO NO SONO... isso é tranquilidade! 
 

INTIMIDADE 

“PORQUE A MIM SE APEGOU COM AMOR, EU O LIVRAREI; PÔ-LO-EI A SALVO, 
PORQUE CONHECE O MEU NOME.” 

Apegar significa: grudar, unir, apaixonar…. é não saber viver sem, fazer desse alguém 
sua vida, não se imaginar viver sem ela.... 
O que torna esse lugar perfeito é quando ultrapassa todas as nossas expectativas, o 
que parecia somente um lugar de refúgio, se tornar em um lugar insubstituível.   João 
6.68 

“PRA QUEM IREMOS? SÓ TU TENS PARALAVRAS DE VIDA ETERNA” 

  
 CONCLUSÃO 

O REI DAVI SABIA DO QUE ESTAVA FALANDO, ALGUÉM ACOSTUMADO A ENFRENTAR 
GUERRAS, INIMIGOS, ARMADILHAS....  SABIA O QUE SIGNIFICAVA VENCER, PERDER. 
MAIS TAMBÉM SABIA O QUE SIGNIFICAVA DEPENDER! 
 

Esse não é um lugar para fugir das tempestades somente, mais um lugar para 
“habitar”, um lugar para viver! Neste lugar encontramos segurança, proteção, 
auxílio.... Mais poderemos encontrar também descanso, paz, vida... “DAR-LHE-EI 
ABUNDÂNCIA DE DIAS E LHE MOSTRAREI A MINHA SALVAÇÃO” 


