
CÂNTICOS DE LOUVOR: Salmos que ensinam a proteção certa.CÂNTICOS DE LOUVOR: Salmos que ensinam a proteção certa.

Base bíblico:  Êxodo 15.22-27; 16.4-8; Salmos 91; 121; Atos 27.39-44 e 28.1-10 Base bíblico:  Êxodo 15.22-27; 16.4-8; Salmos 91; 121; Atos 27.39-44 e 28.1-10 

Objetivo:criança saberá que é importante crer e confiar no cuidado e na proteção deObjetivo:criança saberá que é importante crer e confiar no cuidado e na proteção de

Deus. Deus. 

Conhecendo mais sobre o assunto:Conhecendo mais sobre o assunto:

Os Salmos 91 e 121 falam ao coração e à mente do crente piedoso sobre as bênçãos e aOs Salmos 91 e 121 falam ao coração e à mente do crente piedoso sobre as bênçãos e a

proteção de Deus em todas as circunstâncias. proteção de Deus em todas as circunstâncias. 

A situação histórica relatada no Salmo 91.1-6 parece ser a dos quarenta anos que o povoA situação histórica relatada no Salmo 91.1-6 parece ser a dos quarenta anos que o povo

de Israel  ficou no deserto  (conforme comentário  de R.P.Shedd,  na Bíblia  Vida Nova).de Israel  ficou no deserto  (conforme comentário  de R.P.Shedd,  na Bíblia  Vida Nova).

Muitas pessoas conhecem o Salmo 91 e o deixam em destaque em suas casas. AtéMuitas pessoas conhecem o Salmo 91 e o deixam em destaque em suas casas. Até

mesmo Satanás citou o Salmo 91 quando tentava o Senhor Jesus. mesmo Satanás citou o Salmo 91 quando tentava o Senhor Jesus. 

Esse salmo nos mostra a impossibilidade de acontecer qualquer mal àquele que pertenceEsse salmo nos mostra a impossibilidade de acontecer qualquer mal àquele que pertence

ao Senhor. Pois as calamidades na vida do crente nada mais fazem do que encurtar a suaao Senhor. Pois as calamidades na vida do crente nada mais fazem do que encurtar a sua

jornada e aproximá-lo do seu galardão. As dificuldades são bênçãos numa forma oculta,jornada e aproximá-lo do seu galardão. As dificuldades são bênçãos numa forma oculta,

porque o aproximam mais de Deus; as perdas o enriquecem; a doença pode ser umporque o aproximam mais de Deus; as perdas o enriquecem; a doença pode ser um

remédio para a alma; o desprezo do mundo é a sua glória; e a morte lhe é a porta do céuremédio para a alma; o desprezo do mundo é a sua glória; e a morte lhe é a porta do céu

Leitura da Bíblia: Salmo 121 Leitura da Bíblia: Salmo 121 

Muitas pessoas usam objetos para dar sorte, proteção e ajuda na hora do perigo, como:Muitas pessoas usam objetos para dar sorte, proteção e ajuda na hora do perigo, como:

anjos,  gnomos,  velas,  terços,  fitinha do Bonfim,  etc.  Esses objetos são chamados deanjos,  gnomos,  velas,  terços,  fitinha do Bonfim,  etc.  Esses objetos são chamados de

amuletos. Vocês já viram algumas dessas coisas? Com certeza as pessoas que usamamuletos. Vocês já viram algumas dessas coisas? Com certeza as pessoas que usam

esses objetos não conhecem a palavra de Deus nem confiam no Senhor. A Bíblia nos dizesses objetos não conhecem a palavra de Deus nem confiam no Senhor. A Bíblia nos diz

que é o Senhor Quem nos guarda (v.5). Ele está em todos os lugares, tem todo o poderque é o Senhor Quem nos guarda (v.5). Ele está em todos os lugares, tem todo o poder

para nos proteger  do perigo e nos ajudar  quando ficamos doentes ou passamos porpara nos proteger  do perigo e nos ajudar  quando ficamos doentes ou passamos por

algum problema. Deus é a proteção certa para a nossa vida. Quando você sentir medo,algum problema. Deus é a proteção certa para a nossa vida. Quando você sentir medo,

lembre-se que pode confiar em Deus! lembre-se que pode confiar em Deus! 

MensagemMensagem

Salmos que ensinam a proteção certa (Êxodo 15.22-27; 16.4-8; Salmo 91.1-4; Atos 27.39-Salmos que ensinam a proteção certa (Êxodo 15.22-27; 16.4-8; Salmo 91.1-4; Atos 27.39-

44; 28.1-10)44; 28.1-10)

Você gosta de viajar? Você viaja de carro ou de ônibus? Já viajou de avião? E deVocê gosta de viajar? Você viaja de carro ou de ônibus? Já viajou de avião? E de

trem? E de navio ou de barco? Há pessoas que têm muito medo de viajar de avião ou detrem? E de navio ou de barco? Há pessoas que têm muito medo de viajar de avião ou de

barco. Quem pode nos proteger em situações de medo ou perigo? barco. Quem pode nos proteger em situações de medo ou perigo? 

I — A proteção na viagem pelo deserto I — A proteção na viagem pelo deserto 

Há muito tempo, Deus abriu o mar Vermelho para o Seu povo passar. Quem seHá muito tempo, Deus abriu o mar Vermelho para o Seu povo passar. Quem se

lembra dessa história e pode contar para nós? lembra dessa história e pode contar para nós? 

Moisés era o líder do povo de Deus naquela viagem pelo deserto rumo à TerraMoisés era o líder do povo de Deus naquela viagem pelo deserto rumo à Terra

prometida — Canaã. Não foi nada fácil. A viagem durou 40 anos. Eles viajaram a pé eprometida — Canaã. Não foi nada fácil. A viagem durou 40 anos. Eles viajaram a pé e

moraram em tendas. As pessoas começaram a reclamar para Moisés porque queriammoraram em tendas. As pessoas começaram a reclamar para Moisés porque queriam



água. E Deus mostrou fontes de água para beberem. Reclamaram também da comida, eágua. E Deus mostrou fontes de água para beberem. Reclamaram também da comida, e

Deus mandou o  maná do céu,  uma semente  que servia  para  preparar  um pão bemDeus mandou o  maná do céu,  uma semente  que servia  para  preparar  um pão bem

gostoso. Eles viram o cuidado de Deus em mandar tudo o que precisavam. O povo degostoso. Eles viram o cuidado de Deus em mandar tudo o que precisavam. O povo de

Deus teve que lutar contra inimigos, e Deus o protegeu dando-lhe a vitória. Eles passaramDeus teve que lutar contra inimigos, e Deus o protegeu dando-lhe a vitória. Eles passaram

por momentos difíceis, mas aprenderam a confiar na proteção de Deus e entraram napor momentos difíceis, mas aprenderam a confiar na proteção de Deus e entraram na

terra prometida com o líder Josué, pois Moisés havia morrido. terra prometida com o líder Josué, pois Moisés havia morrido. 

Deus cuida de você o tempo todo. Confie na proteção de Deus. Deus cuida de você o tempo todo. Confie na proteção de Deus. 

II — A proteção na viagem para Roma II — A proteção na viagem para Roma 

O apóstolo Paulo falava de Jesus por todos os lugares aonde ia.  Ele foi  presoO apóstolo Paulo falava de Jesus por todos os lugares aonde ia.  Ele foi  preso

várias vezes justamente por causa disso. Certa vez, quando estava preso, teve que viajarvárias vezes justamente por causa disso. Certa vez, quando estava preso, teve que viajar

de navio para Roma, onde seria julgado. de navio para Roma, onde seria julgado. 

Durante a viagem, aconteceu algo terrível.  Sabem o que foi? Veio uma grandeDurante a viagem, aconteceu algo terrível.  Sabem o que foi? Veio uma grande

tempestade que durou vários dias, o navio ficou sem rumo, os tripulantes e os outrostempestade que durou vários dias, o navio ficou sem rumo, os tripulantes e os outros

prisioneiros, que também iam para Roma, ficaram com medo. Paulo não ficou com medo,prisioneiros, que também iam para Roma, ficaram com medo. Paulo não ficou com medo,

pois Deus, por meio de um anjo, avisou a ele que ninguém morreria. Paulo disse a seuspois Deus, por meio de um anjo, avisou a ele que ninguém morreria. Paulo disse a seus

companheiros: "... homens, tenham coragem! Eu confio em Deus..." (At 27.25 NTLH). companheiros: "... homens, tenham coragem! Eu confio em Deus..." (At 27.25 NTLH). 

O navio encalhou num monte de areia perto da ilha de Malta. Todos nadaram eO navio encalhou num monte de areia perto da ilha de Malta. Todos nadaram e

chegaram  até  a  ilha  sãos  e  salvos.  Como  estavam  molhados  e  com  muito  frio,  oschegaram  até  a  ilha  sãos  e  salvos.  Como  estavam  molhados  e  com  muito  frio,  os

habitantes  da  ilha  acenderam  uma  fogueira  para  aquecê-los.  Paulo  foi  jogar  algunshabitantes  da  ilha  acenderam  uma  fogueira  para  aquecê-los.  Paulo  foi  jogar  alguns

gravetos na fogueira, e uma cobra venenosa agarrou-se em sua mão. Ele sacudiu a cobragravetos na fogueira, e uma cobra venenosa agarrou-se em sua mão. Ele sacudiu a cobra

e nada de mal lhe aconteceu. Paulo pôde falar do amor de Deus e orar pelos doentes quee nada de mal lhe aconteceu. Paulo pôde falar do amor de Deus e orar pelos doentes que

moravam na ilha. Todos perceberam que Deus é a proteção certa. moravam na ilha. Todos perceberam que Deus é a proteção certa. 

EDIFICAÇÃO:EDIFICAÇÃO:

O Salmo 91 mostra que Deus é a nossa proteção. Não precisamos ficar com medo, porO Salmo 91 mostra que Deus é a nossa proteção. Não precisamos ficar com medo, por

exemplo: quando chove forte, caem raios; quando você está dormindo e sonha com algoexemplo: quando chove forte, caem raios; quando você está dormindo e sonha com algo

que lhe causa medo. Devemos confiar em Deus, que está sempre perto da gente paraque lhe causa medo. Devemos confiar em Deus, que está sempre perto da gente para

nos ajudar e proteger. Vamos cantar agradecendo pela proteção de Deus. nos ajudar e proteger. Vamos cantar agradecendo pela proteção de Deus. 

➢➢ Do que você tem medo???Do que você tem medo???


