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SEGURANÇA NO SENHOR 

Provérbios 14.26-27 

 
1. Leitura: Salmo 86. 1-5 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/sZ68OWYpqlA 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.26-27 – É Deus quem dá força ao servo para enfrentar as 

lutas neste mundo. Portanto, não é preciso ter medo das situações adversas, 

porque quem possui o temor ao Senhor alcançará vitória n´Ele!  

“No temor do SENHOR, há firme confiança”. Isto é bastante estranho. Pois 

o que o provérbio está nos dizendo é que a solução para o temor é o temor. 

Como pode ser isto?  

Parte da resposta é que o “temor do Senhor” significa ter medo de 

desonrar ao Senhor; o que significa ter medo de duvidar do Senhor. Em outras 

palavras, o temor do Senhor é o grande destruidor de temores. 

Se Deus diz, “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, 

porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo,” (Isaías 41:10), então, coisa 

temível é se preocupar com o problema no qual ele disse que irá te ajudar. Temer 

o problema quando ele diz, “Não temas, eu te ajudo” é um voto de desconfiança 

contra a palavra de Deus, e isto é uma grande ofensa a Deus. E o temor ao 

Senhor, ao contrário, faz qualquer um estremecer ante tal ofensa a Deus. 

Se o Senhor diz, “de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei,” então você pode dizer confiantemente “O Senhor é o meu auxílio, 

não temerei; que me poderá fazer o homem?” (Hebreus 13:5-6). Se o Senhor te 

diz isso, então não confiar na presença e auxílio prometidos pelo Senhor é uma 

espécie de orgulho. Em Isaías 51:12 lemos: “Eu, eu sou aquele que vos consola; 

https://youtu.be/sZ68OWYpqlA
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quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, 

que não passa de erva?”.  

Três verdades situam esses versículos: 

(1) Deus é como “uma fortaleza segura”. Nos dias do rei sábio, uma muralha alta 

feita de pedras fortes podia repelir um exército bastante poderoso.  

(2) O Senhor é protetor não apenas daquele que o teme, mas também como 

“refúgio para os seus filhos”. Essa é a figura de um lugar alto, onde não há 

muralhas, a fim de se proteger das vistas e das flechas dos perseguidores.  

(3) O Senhor é “fonte de vida”, ou seja, aquele que fornece o que é necessário 

para a sobrevivência. Por fim, Deus é retratado como aquele que “afasta das 

armadilhas da morte”, como se fosse um guia que conduz seus servos por 

campos seguros e que lhes mostra os artefatos de caçadores a fim de não se 

tornarem suas presas. 

Eugene H. Peterson (Bíblia A Mensagem) parafraseia o versículo 27 da seguinte 

forma: “O temor do Eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas 

cristalinas que lavam a lama suja”. 

5. Aplicação 

Imite a Deus e seja sábio!  

Seja referencial de piedade!  

Quer ser referencial de piedade? Seja alguém de fé na graça de Jesus Cristo! 

Seja refúgio diante do perigo! 

Quer ser refúgio diante do perigo? Alcance refúgio para si em Jesus Cristo!  

Seja refrigério! 

Quer ser refrigério na peregrinação? Beba na fonte da água da vida que é Cristo! 

Ore por missões – UZBEQUISTÃO 

Interceda pelas novas igrejas domésticas que estão sendo abertas, que 

os líderes tenham sabedoria para compartilhar o amor de Deus e que todos os 

membros sejam protegidos da ação de jihadistas. 


