Aquele que escolhe ter o Senhor por luz, salvação e
forte refúgio, segundo as perguntas retóricas do
salmista, não tem do que nem de quem temer. A
luz dissipa as trevas.
O que temer, então? Se o Senhor é a minha luz, os
meus inimigos é que estão em trevas. Por isso é
que, quando avançam contra mim para me
destruir, eles é que tropeçam e caem (cf. v.2).

QUEBRA GELO: Qual é o seu lugar predileto
para passar férias?

ESTUDO 1 –

2. Qual é o significado de declarar que o Senhor é
“Minha salvação” ?
O Senhor é salvação para aqueles que estão em
perigo. O sentido aqui não é necessariamente
espiritual, ou seja, salvação da morte espiritual e
do pecado, mas, sim, livramento de situações de
perigo, opressão e sofrimento. Nesse contexto,
Deus pode ser comparado a um bombeiro que vai
ao nosso socorro quando soa o alarme de incêndio
ou toca o telefone de emergência. Ele é o nosso
salvador. Ele é o nosso herói.
Se o Senhor é a minha salvação, “ainda que um
exército se acampe contra mim, meu coração não
temerá” (v.3), porque Ele me livra do perigo.

Introdução
Neste mês, nossa igreja completa 21 anos de
existência, e comemoraremos dia 3 de setembro
com uma grande festa de celebração. Hoje vamos
estudar o Salmo 27, um salmo que exalta a
importância de estarmos na Casa do Senhor.
Leia com o grupo o Salmo 27
Agora leia novamente os versos de 1 a 3
O salmista declara o que o Senhor é para ele, isto
é, ele se apropria das características de Deus e de
seus benefícios para a sua vida. Ele afirma: “O
Senhor é a minha luz, a minha salvação e o meu
forte refúgio”.

3. Qual o significado de declara que o Senhor é o
“Meu forte refúgio” ?
O Senhor é forte refúgio para aqueles que estão
sendo perseguidos por inimigos. Refúgio é um
lugar para onde alguém pode fugir e se abrigar
para se esconder dos seus inimigos. No contexto
do Antigo Testamento, refúgio poderia ser uma
cidade, uma caverna ou gruta, uma fortaleza, o
alto de um monte, uma pessoa poderosa. Diante
de tantas alternativas, o salmista prefere optar
pelo Senhor.
Se o Senhor é o meu forte refúgio, “ainda que se
declare guerra contra mim, mesmo assim estarei
confiante” (v.3), porque nele eu posso me abrigar e
me esconder.

1. Qual é o significado de declarar que o
Senhor é “Minha luz”
O Senhor é luz para aqueles que estão em trevas.
Não necessariamente as trevas da morte espiritual
e do pecado, mas, sim, as atemorizantes trevas das
tribulações. Há tribulações que são como densas
escuridões, em que não se consegue enxergar a
mão bem à frente dos olhos. Em situações como
essas, não conseguimos discernir onde estamos e o
que está acontecendo. Soluções parecem
inexistentes. Podemos nos sentir perdidos e
sozinhos. Nesse contexto é que Davi proclamou:
“O Senhor é a minha luz (...); de quem terei
temor?”. Como o Senhor é ou pode ser luz para
nós? Primeiramente, dissipando as trevas que
estão ao nosso redor e em nossos corações, ou
seja, nos dando discernimento das circunstâncias
que estamos enfrentando. Além disso, não
necessariamente nos dando discernimento das
circunstâncias, mas, sim, ascendendo uma luz no
fim do túnel, ou seja, estabelecendo um marcoreferencial para nos guiar em meio à escuridão.
Não conseguimos enxergar um palmo à nossa
frente, mas podemos ver uma luz distante e nos
guiar por ela.

Leia agora o verso 4 a 6
O salmista inicia essa parte dizendo que uma
coisa ele havia pedido ao Senhor e estava
procurando: habitar na casa do Senhor todos os
dias da sua vida, ou seja, ter o tabernáculo de
Jerusalém por casa; morar no endereço de Deus.
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4.
O salmista diz que quer habitar na casa de
Deus para contemplar a bondade do Senhor. O
que isso significa?
Signfica Intimidade. Outra versão da Bíblia diz:
“para contemplar a beleza do Senhor”. O ato de
contemplar tem por objetivo conhecer algo ou
alguém melhor. Assim, contemplar a bondade ou a
beleza do Senhor se refere a buscar intimidade
com Ele.

AVISOS
•

5.
O salmista diz que queria habitar na casa
de Deus para “buscar orientação”. O que isso
significa?
Outra versão ainda diz: “aprender no seu templo”.
O salmista queria adquirir conhecimento e
sabedoria do Senhor para a sua vida. Para tanto,
sabia que tinha que passar tempo com Ele;
6.
O salmista diz nos versos 5 e 6 que queria
habitar na casa de Deus para “obter proteção”. O
que isso significa?
Ele queria proteção no dia da adversidade e sabia
que na casa do Senhor a encontraria. Não apenas
isso, mas, com o Senhor ao seu lado, poderia
triunfar sobre os seus inimigos (cf. v.6);
7.
O salmista diz que queria habitar na casa
de Deus para “louva-lo”. O que isso significa?
Portanto, habitar nele, significaria ter o louvor
como uma prática constante e rotineira.
Conclusão
Habitar na casa do Senhor nos provê de tudo o que
nós precisamos para viver bem. Lá, nós temos
intimidade com Ele, a nossa origem e o nosso
destino. Lá, recebemos orientação para as nossas
vidas, conhecimento e sabedoria. Lá, recebemos
proteção nos dia da adversidade. Lá, podemos
louvar com intensidade e liberdade ao nosso Deus.
Não se trata simplesmente de irmos a igreja, mas
trata-se de buscarmos ao Senhor , pois alguém
pode estar na igreja, mas ter seu coração distante
de sua casa.
Você deseja habitar na casa do Senhor? Se sim,
vamos orar os versos desta lição e pedir isso ao
Senhor. Além disso, cultive uma vida de busca ao
Senhor.

1-2

NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
• AGENDA:
• DIA 08/09 – ACAMPAMENTO DE
ADOLESCENTES – NEXTCAMP
• DIA 29/09 – ACAMPAMENTO DE JOVENS
– LOCOMOTIVACAMP
• DIA 03 DE SETEMBRO – 18H00 – FESTA
DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA, E FESTA DA
MULTIPLICACAO

