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TEMA: PROMESSA DE SEGURANÇA  
NUM MUNDO INSEGURO 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Novembro 2010 – 01 
 

 
1. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

LEITURA BÍBLICA -  Salmos 27.1-6. 
 
INTRODUÇÃO: 

Palavra Chave  Segurança: Estado, condição e sentimento de bem-estar, solidez e paz resultantes da fé e 
confiança no Senhor Jesus Cristo. 

  
No Antigo Testamento o conceito de segurança era expresso pela palavra hebraica “bātach”. Esse vocábulo 

quer dizer “confiar”, “sentir-se seguro”, “estar despreocupado” ou “descansar em Deus”. No Salmo 78:53 designa a 
segurança com que o Senhor conduziu o povo de Israel no deserto. O termo, portanto, descreve a segurança e 
proteção que o Senhor concede ao seu povo contra “todas as ciladas do inimigo” (1 Sm 12.11; 1 Rs 8.56; Ef 6.11). 
Deus nos promete segurança em meio aos perigos e ao caos à nossa volta, pois Ele é a nossa torre forte 
(Provérbios 18:10), o socorro bem presente na hora da angústia (Salmo 46.1). 

 
 Facilitador, o estudo possui muitos referências bíblicas, isso o ajudará em sua preparação, na hora que for 
ministrar o estudo, separe os textos mais relevantes para ser lido no grupo, não havendo necessidade de 
ler todos. Bom estudo! 

  
 I. A PERSPECTIVA DA VERDADEIRA SEGURANÇA EM DEUS 
  

1. A perspectiva bíblica da segurança. O termo segurança, no sentido aqui apresentado, tem a ver com 
proteção, abrigo, ou estar guardado do perigo e dos riscos que cercam a nossa existência, bem como aquilo que 
nos pertence. É justo e legítimo, segundo a Bíblia, que os crentes clamem sempre pela proteção de Deus diante das 
circunstâncias hostis que enfrentam (Salmos 7:1,2; 25:17-20; 31:4 e 18:1-3). O salmista teve a compreensão exata 
dessa perspectiva pela convicção de que o significado e a razão de sua existência estavam no próprio Deus, muito 
além da vida física, como o seu verdadeiro abrigo por toda a eternidade (Salmo 16:1,2 e 27:1). 

 
2. A perspectiva da soberania de Deus. Precisamos também compreender a promessa da nossa proteção, 

defesa e segurança sob a perspectiva da soberania de Deus. Nem sempre o livramento acontece da forma como 
pedimos e esperamos. Às vezes nos sentimos frustrados e até mesmo decepcionados, segundo a nossa ótica, em 
razão de perdas dolorosas e significativas. Nosso estado de espírito torna-se algo semelhante ao de Davi, que 
empregou fortes metáforas para demonstrar como a sua alma estava às vezes dilacerada (Salmos 6:2,3; 18:4,5; 
22:12-14; 42:11 e 43:5). 

 
3. A perspectiva do propósito de Deus. Assim, a promessa de segurança, do lado humano, precisa ser vista 

segundo o propósito de Deus para conosco. 
Muitas vezes não teremos explicações para fatos que fogem ao nosso controle, nem respostas que nos 

esclareçam toda a dimensão das coisas que nos acontecem, mas aquele que clama e busca ao Senhor por socorro 
sabe e também está seguro de que Deus é soberano, segundo o seu propósito, naquilo que faz e permite. Ele é o 
nosso pavilhão – abrigo, conforme Salmo 27:5. 
  

 A perspectiva da verdadeira segurança em Deus é tríplice: segurança bíblica, soberana em Deus e 
conforme o propósito divino. 
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 II. OS EFEITOS DA VERDADEIRA SEGURANÇA EM DEUS 
  

1. Produz paz em nossos corações. Entre outros resultados, a promessa bíblica da verdadeira segurança em 
Deus produz paz em nossa alma. É confortante visitar enfermos, no leito da dor, que transmitem serenidade e paz 
por estarem abrigados debaixo das asas do Altíssimo (Sl 91.1). 

A segurança, em seu aspecto meramente humano, tem essa prerrogativa: ela pressupõe a ausência de 
conflitos, tensões e incertezas para que as pessoas tenham tranqüilidade no seu dia-a-dia. A segurança em Deus 
vai muito além disso: ela garante a salvação mediante a fé em Cristo e a certeza de que, ao final de nossa 
existência terrena, temos, nos céus, uma pátria de onde esperamos o nosso Salvador e onde estaremos para 
sempre livres das incertezas desta vida. 

 
 2. Fortalece as nossas convicções. A promessa divina de segurança também fortalece as nossas 

convicções espirituais para suportarmos o peso das tempestades que se abatem sobre a nossa caminhada. 
Essas convicções arraigadas dão ao crente a certeza de uma direção segura em seu viver diário, de tal 

maneira que nada pode afastá-lo do alvo (Salmo 73.24; 1 Pedro 1.4; 2 Timóteo 1.12). 
  

 Os efeitos da verdadeira segurança em Deus são: paz em nossos corações e fortalecimento de nossas 
convicções. 

  
III. COMO VIVER A VERDADEIRA SEGURANÇA EM DEUS 
  

1. Viver na verdadeira dimensão da fé.  
Ter não apenas fé para superar as terríveis provações desta vida, mas também crer que a soberania de Deus 

está acima de todas as coisas. É a fé que vê o invisível, o que está além das circunstâncias (Hebreus 11.1,6-10,24-
27). 

 
2. Viver na verdadeira dimensão da Palavra. Por fim, a verdadeira segurança em Deus consiste em vivê-la à 

luz do que ensina a Palavra de Deus. 
Assim, a verdadeira segurança consiste em crer e descansar nos propósitos soberanos de Deus.  

  
 A verdadeira segurança em Deus deve ser vivida na dimensão da fé e da Palavra. 

  
CONCLUSÃO 
  

Portanto, nossa boca deve encher-se de alegria e seguir o exemplo da compositora sacra, Fanny Jane Crosby, 
que, mesmo sem jamais ter podido enxergar, escreveu: “Que segurança, sou de Jesus/ Eu já desfruto, bênçãos da 
luz”. Quem experimenta essa segurança, também aguarda com alegria a volta de Cristo. 
   
   
APLICAÇÃO PESSOAL 
  

“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me consolam” (Sl 23.4). Deus é um refúgio seguro para aquele que nEle confia. A segurança do 
peregrino cristão é resultado da presença de Deus em sua caminhada. Nada é tão seguro quanto à proteção divina. 
Nada é mais certo do que o amparo celeste. Quem tem o Senhor Jesus como guia jamais atravessa o vale sozinho. 
Não falta ao transeunte solitário o consolo divino nos momentos de adversidades. Quando a noite escura invade o 
alvor da manhã, a luz divina aquece o coração e ilumina o caminho. Creia, Deus está contigo! 
 
 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Promessa De Segurança 

Novembro 2010 
 

Quarta – Salmo 91:1-16 
Quinta – Salmos 31:2,3 e 46:1-11 
Sexta – Salmo 59:10-17 
Sábado – Salmo 61:1-5 
Domingo –  Salmo 27:1-6 
Segunda – Salmo 27:7-14 
Terça – Salmo 73:23-28 
 
“Torre forte é o nome 
do Senhor; para ela 
correrá o justo e 
estará em alto retiro.” 
(Provérbios 18:10) 
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