2016/002 – Jesus: Lugar de socorro.
Semana de 18 a 23 de abril de 2016
TEXTO BASE: “Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu
socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o
teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem
dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à
tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de
todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre” (Salmos 121:1 a 8).
1. INTRODUÇÃO:
O poeta eleva os olhos para procurar sua única fonte de socorro. O Senhor é o guardião e
protetor de seu povo. O Deus que nunca dorme zela pelo seu povo continuamente.
Muitas vezes no nosso dia a dia passamos por situações que a única vontade que temos é
gritar por socorro.
E o que infelizmente acontece é que de vez nós olharmos para o alto, acabamos olhando
para baixo.
2. HÁ PROMESSAS DE DEUS PARA AS NOSSAS VIDAS:
Há promessas de Deus para as nossas vidas:
- O socorro vem;
- Vem do Senhor;
- Ele não permitirá que nossos pés vacilem;
- Ele não dorme;
- Ele não cochila;
- Ele nos guarda;
- Ele é a nossa sombra;
- O sol não vai nos incomodar e nem a lua;
- Ele nos guardará de todo mal;
- Guardará a nossa entrada e saída;
- Desde agora e para sempre.
3. QUAIS SITUAÇÕES VOCÊ SE ESQUECEU DE ELEVAR OS OLHOS PARA
DEUS?:
Quantas situações que já passamos e esquecemos de elevar os nossos olhos para o
Senhor?
Tentamos resolver do nosso jeito, do jeito da carne e simplesmente não resolvemos.
Acabamos piorando toda a situação por acharmos que estamos sozinhos e ninguém está
vendo o que está acontecendo com a gente.

Deus nos conhece, sabe o que está acontecendo e nunca nos deixará sozinhos.
Precisamos exercer a nossa fé.
Na palavra de Deus diz: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e
a prova das coisas que se não vêem. Porque por ela os antigos alcançaram
testemunho” (Hebreus 11:1 e 2).
4. CONCLUSÃO:
Queremos socorro? Milagres? Bençãos?
É hora de pararmos de agir pela vontade da nossa carne e confiar Naquele que é
poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos.
Está difícil? Quer ser socorrido? Eleva os seus olhos ao Criador e deixa Ele ser Deus na
sua vida. Se quisermos ser abençoados devemos esperar e confiar.
Assim viveremos as bênçãos de Deus.
Confie, espere, ouça, tenha fé.
Ele lhe socorrerá desde agora e para sempre.
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