ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
I. NO ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO
“Aquele que habita no esconderijo...” (Sl 91.1).
Introd.: Como seres humanos, estamos sujeitos a todo o tipo de ataques, das mais variadas fontes: ataques morais, sociais, econômicos, espirituais. Como proteger-se em um mundo
tão hostil? Há algum lugar seguro? Sim! No Esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo ë:
1. Eficaz “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?(Rm
8.31); Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá
de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares
secos, e como a sombra duma grande penha em terra sedenta (Is 32.1,2)
2. Incessante: “Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará. Eis que
não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor
é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.O Senhor te
guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre (Sl 121.3-8)
3. Infalível: “O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes”(Dt 31.8); “Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te
desampararei”(Js 1.5).

4. Indispensável: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela (Sl 127.1).
Conclusão: Assim como a águia abriga os seus filhotes debaixo de suas asas, também o Senhor
abriga os seus filhos: “ Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou (Dt 32.11,12a).
Abrigue-se debaixo do esconderijo do Altíssimo e esteja protegido de todo o mal...

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
II. NAS MÃOS DE JESUS
Jo 10.28 “eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha
mão”.

Introd.: Jesus convidou seus discípulos a olhar suas mãos na noite do dia de sua ressurreição.
Olhemos com fé para as mãos de Jesus, pois são mãos:
1. Resgatadoras “Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová; eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço (com mão)
estendido e com grandes juízos” (Êx 6.6). Não há nenhum lugar no universo que a mão de Deus
não alcance: “Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão
me guiará e a tua destra me susterá” (Sl 139.9,10).
2. Restauradoras “Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. No
mesmo instante ficou purificado da sua lepra” (Mt 8.3)
3. Vivificadoras “Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da
sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer; mas vem, impõe-lhe a tua mão, e
ela viverá (Mt 9.18)
4. Salvadoras Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de
pouca fé, por que duvidaste? (Mt 14.31)

Conclusão: Agora que você já sabe que há proteção nas mãos de Jesus, venha e tome posse
das bênçãos que lhe aguardam.

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
III. NO NOME DE JESUS
Sl 20.5 “Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões;
satisfaça o Senhor todas as tuas petições”
Introd.: Em Fp 2.9 lemos: “Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um
nome que é sobre todo o nome” O nome de Jesus tem um valor singular para o povo de Deus.

Este nome é:
1. Refúgio contra tempestade “um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio
contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra duma grande
penha em terra sedenta” (Is 32.2).

2. Autenticador das nossas orações ao Pai “Em verdade, em verdade vos digo que tudo
quanto pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome” (Jo 16.23).

3. Que nos dá autoridade contra os demônios “E estes sinais acompanharão aos que
crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas (Mc 16.17)

4. O único que nos dá salvação “E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos (At 4.12)

Conclusão: Mediante a fé na Palavra de Deus, temos a proteção do nome que é sobre todo o
nome. Clame pelo nome de Jesus e seja um vitorioso!

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
IV. NO SANGUE DE JESUS
Ap 12.11 “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não
amaram as suas vidas até a morte”

Introd.: O sangue de Jesus Cristo é, sem dúvida, o presente mais precioso que nosso Pai celestial deu
à Sua Igreja. Contudo muito poucos entendem o seu valor e virtude
1. Em Êxodo 12:22. Foi ordenado aos israelitas que pegassem um molho de hissopo, e que este
fosse molhado no sangue de um cordeiro sacrificado, e aspergido na verga da porta e suas umbreiras.
Naquela noite, quando o anjo exterminador viesse e visse o sangue na umbreira da porta, ele passaria a
casa.
2. Este sangue de Êxodo 12 é um tipo do sangue de Cristo. O sangue derramado no Calvário não
foi desperdiçado — ele não caiu no chão e desapareceu. Não, este precioso sangue foi coletado em uma
fonte celestial.
3. Se Cristo é o Senhor de sua vida, então o umbral de sua porta — seu coração — foi aspergido
com Seu sangue. E esta aspersão não é somente para o perdão — mas também para proteção!
4. Quando você é aspergido, você está totalmente sob a proteção do sangue de Cristo, contra
todos os poderes destruidores de Satanás. Quando as tropas dele vêem o sangue de Cristo no umbral de
sua porta, elas passam por você. Elas não lhe tocam — porque não podem tocar alguém aspergido com
o sangue de Cristo!
Conclusão: Desde que o Cordeiro de Deus subiu ao Calvário, o Sangue vertido na cruz está à disposição para ser aspergido nos umbrais dos corações ao redor do mundo! E você?

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
I. NO ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO
“Aquele que habita no esconderijo...” (Sl 91.1).
Introd.: Como seres humanos, estamos sujeitos a todo o tipo de ataques, das mais variadas fontes: ataques morais, sociais, econômicos, espirituais. Como proteger-se em um mundo
tão hostil? Há algum lugar seguro? Sim! No Esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo ë:
1. Eficaz “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?(Rm
8.31); Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá
de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares
secos, e como a sombra duma grande penha em terra sedenta (Is 32.1,2)
2. Incessante: “Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará. Eis que
não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor
é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.O Senhor te
guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre (Sl 121.3-8)
3. Infalível: “O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes”(Dt 31.8); “Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te
desampararei”(Js 1.5).

4. Indispensável: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela (Sl 127.1).
Assim como a águia abriga os seus filhotes debaixo de suas asas, também o Senhor abriga os seus
filhos: “ Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas
asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou (Dt 32.11,12a).
Abrigue-se debaixo do esconderijo do Altíssimo e esteja protegido de todo o mal...

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
II. NAS MÃOS DE JESUS
Jo 10.28 “eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha
mão”.

1. Resgatadoras “Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová; eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço (com mão)
estendido e com grandes juízos” (Êx 6.6).
Não há nenhum lugar no universo que a mão de Deus não alcance: “Se tomar as asas da alva, se
habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá” (Sl
139.9,10).
2. Restauradoras “Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. No
mesmo instante ficou purificado da sua lepra” (Mt 8.3)
3. Vivificadoras “Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da
sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer; mas vem, impõe-lhe a tua mão, e
ela viverá (Mt 9.18)
4. Salvadoras Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de
pouca fé, por que duvidaste? (Mt 14.31)

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?

III. NO NOME DE JESUS
Sl 20.5 “Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões;
satisfaça o Senhor todas as tuas petições”
Em Fp 2.9 lemos: “Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é
sobre todo o nome” O nome de Jesus tem um valor singular para o povo de Deus. Este nome é:
1. Refúgio contra tempestade “um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio
contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra duma grande
penha em terra sedenta” (Is 32.2).

2. Autenticador das nossas orações ao Pai “Em verdade, em verdade vos digo que tudo
quanto pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome” (Jo 16.23).

3. Que nos dá autoridade contra os demônios “E estes sinais acompanharão aos que
crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas (Mc 16.17)

4. O único que nos dá salvação “E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos (At 4.12)

Mediante a fé na Palavra de Deus, temos a proteção do nome que é sobre todo o nome. Clame
pelo nome de Jesus e seja um vitorioso!

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
IV. NO SANGUE DE JESUS
Ap 12.11 “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não
amaram as suas vidas até a morte”
O sangue de Jesus Cristo é, sem dúvida, o presente mais precioso que nosso Pai celestial deu à Sua
Igreja. Contudo muito poucos entendem o seu valor e virtude
1. Em Êxodo 12:22. Foi ordenado aos israelitas que pegassem um molho de hissopo, e que este
fosse molhado no sangue de um cordeiro sacrificado, e aspergido na verga da porta e suas umbreiras.
Naquela noite, quando o anjo exterminador viesse e visse o sangue na umbreira da porta, ele passaria a
casa.
2. Este sangue de Êxodo 12 é um tipo do sangue de Cristo. O sangue derramado no Calvário não
foi desperdiçado — ele não caiu no chão e desapareceu. Não, este precioso sangue foi coletado em uma
fonte celestial.
3. Se Cristo é o Senhor de sua vida, então o umbral de sua porta — seu coração — foi aspergido
com Seu sangue. E esta aspersão não é somente para o perdão — mas também para proteção!
4. Quando você é aspergido, você está totalmente sob a proteção do sangue de Cristo, contra
todos os poderes destruidores de Satanás.
Quando as tropas dele vêem o sangue de Cristo no umbral de sua porta, elas passam por você. Elas não
lhe tocam — porque não podem tocar alguém aspergido com o sangue de Cristo!
Coclusão: Desde que o Cordeiro de Deus subiu ao Calvário, o Sangue vertido na cruz está à disposição
para ser aspergido nos umbrais dos corações ao redor do mundo! E você? Tem desfrutado da proteção
de Deus?

ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
“Aquele que habita no esconderijo...” (Sl 91.1ss).
Introd.: Como seres humanos, estamos sujeitos a todo o tipo de ataques, das mais variadas
fontes: ataques morais, sociais, econômicos, espirituais. Como proteger-se em um mundo
tão hostil? Há algum lugar seguro? Sim!
I. NO ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO
Esse esconderijo ë:
1. Eficaz (Rm 8.31; Is 32.1,2)
2. Incessante (Sl 121.3-8)
3. Infalível (Dt 31.8; Js 1.5).
4. Indispensável (Sl 127.1).
Assim como a águia abriga os seus filhotes debaixo de suas asas, também o Senhor
abriga os seus filhos: “Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e,
estendendo as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou (Dt
32.11,12a).
Abrigue-se debaixo do esconderijo do Altíssimo e esteja protegido de todo o mal...
ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
II. NAS MÃOS DE JESUS
Jo 10.28 “eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará
da minha mão”.
1. Resgatadoras (Êx 6.6; Sl 139.9,10)
2. Restauradoras (Mt 8.3)
3. Vivificadoras (Mt 9.18)
4. Salvadoras (Mt 14.31)
ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
III. NO NOME DE JESUS, Sl 20.5
Em Fp 2.9 lemos: “Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um
nome que é sobre todo o nome” O nome de Jesus tem um valor singular para o povo de Deus.
Este nome é:
1. Refúgio contra tempestade (Is 32.2).
2. Autenticador das nossas orações ao Pai (Jo 16.23).
3. Que nos dá autoridade contra os demônios (Mc 16.17)
4. O único que nos dá salvação (At 4.12)
Mediante a fé na Palavra de Deus, temos a proteção do nome que é sobre todo o nome.
Clame pelo nome de Jesus e seja um vitorioso!
ONDE ESTAMOS PROTEGIDOS?
IV. NO SANGUE DE JESUS
O sangue de Jesus Cristo é, sem dúvida, o presente mais precioso que nosso Pai celestial
deu à Sua Igreja. Contudo muito poucos entendem o seu valor e virtude
1. Em Êxodo 12.22. Foi ordenado aos israelitas que usassem o sangue, de um

cordeiro sacrificado, aspergido na verga da porta. Naquela noite, quando o anjo exterminador
viesse e visse o sangue na umbreira da porta, ele passaria a casa.
2. Este sangue de Êxodo 12 é um tipo do sangue de Cristo. O sangue derramado no
Calvário não foi desperdiçado — ele não caiu no chão e desapareceu. Não, este precioso
sangue foi coletado em uma fonte celestial.
3. O sangue é aspergido sobre nós pelo Espírito de Cristo, que vive em nós. Jesus
asperge Seu próprio sangue em nós quando, pela fé, nós recebemos Sua obra completada no
Calvário.
“A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação [reconciliação], mediante a
fé...” (Rm 3.25).
“Como posso saber se o sangue foi aplicado ao meu coração?”

Eis aqui três maneiras de você saber se foi aspergido pelo sangue:
1ª) Se você atualmente está querendo andar na luz, permitindo que Espírito Santo
remova todas as trevas que há em você, saiba que foi aspergido.
“Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” (1 João 1.7)
João claramente está falando de alguém que ama a Palavra, sem medo de reprovação —
Se você ama a luz, é um claro sinal que foi aspergido!
2ª) Se você clama pelo poder e autoridade do sangue de Cristo quando está sob o
ataque inimigo, saiba que foi aspergido.
Quando aqueles que não foram aspergidos têm problemas, chamam seu melhor amigo
ou um conselheiro... . Sentem medo!
Mas aqueles aspergidos pelo sangue imediatamente contam com o sangue de Jesus!
“No qual temos a redenção pelo seu sangue...”(Efésios 1.7)
3ª) Quando você está tão seguro do poder de purificação e de justificação do sangue
que sua consciência não mais lhe condena, saiba que o sangue foi aspergido em você.
Quando você descansa totalmente no poder de purificação e justificação do sangue de
Jesus e o diabo levanta uma má acusação, sua consciência proclama a vitória do sangue!
“Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração
purificado de má consciência...” (Hebreus 10:22)
Uma consciência serena, purificada é sinal de ter sido aspergido com o Seu sangue!
Quando você é aspergido, você está totalmente sob a proteção do sangue de Cristo,
contra todos os poderes destruidores de Satanás. “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho...” (Ap 12.11).
Qual é a palavra do testemunho? É simplesmente esta: “Eu acredito no sangue! Eu
comprovo o poder dominador e vencedor do sangue de Jesus — e proclamo sua vitória
total!”
Coclusão: Desde que o Cordeiro de Deus subiu ao Calvário, o Sangue vertido na cruz
está à disposição para ser aspergido nos umbrais dos corações ao redor do mundo! E você?
Tem desfrutado da proteção de Deus?

