


O CUIDADO DIVINO - Sl.124 
"O melhor de tudo é que Deus está comigo"

John Wesley

De fato é maravilhoso ter uma boa companhia seja o 
esposo, a esposa, o filho, um amigo 

Esse salmo é uma recordação dos benefícios 

recebidos de Deus. Uma referencia poética às várias 
ocasiões na história de Israel, nas quais o povo quase 

sucumbira às ameaças fatais.



- DEUS AO NOSSO LADO v1,2

Salmos 124:1 - Se o Senhor não estivesse do nosso
lado; que Israel o repita: :2 - Se o Senhor não estivesse
do nosso lado quando os inimigos nos atacaram,

Companhia - Sl.16.8 - Tenho posto o SENHOR
continuamente diante de mim; por isso que ele está à
minha mão direita, nunca vacilarei.

Is.41.10,13,14 ; Lc.24.13-35

Sua presença nos traz 

Descanso - Mt.11:28 



DEUS NÃO NOS DEIXA NA MÃO DO
INIMIGO v6 - Bendito seja o Senhor, que não nos
entregou para sermos dilacerados pelos dentes
deles.

Proteção: Há muitos inimigos querendo nos
tragar - O mundo, A carne, O diabo

Sl.91.7;  Jr.1.19 



DEUS QUEBRA OS LAÇOS v7

Salmos 124:7 - Como um pássaro escapamos da armadilha do
caçador; a armadilha foi quebrada, e nós escapamos.

Libertação

O salmista emprega figuras de linguagem para descrever a difícil
saída e para exaltar a expressão de gratidão.

Você talvez conheça alguém que esta preso

Ser privado da liberdade é um desconforto tremendo

Existem pessoas prisioneiras: Drogas, imoralidade sexual, diabo,
vícios de toda espécie, religiões...

Jesus pode quebrar qualquer laço, corrente e liberta-o. Ele desfaz
qualquer armadilha ( João 8:32; João 8:36)

Em Cristo há verdadeira liberdade.

Se não for o Senhor para nos libertar! v2



DEUS NOS SOCORRE v8

Salmos 124:8 - O nosso socorro está no nome do Senhor, que
fez os céus e a terra.

Socorro - O último versículo se refere ao ato de invocar o
nome do Senhor na oração, reconhecendo-o como fonte de
ajuda. Só Deus é o nosso verdadeiro socorro

Sl.46.1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente na angústia.

Socorro para as famílias, Socorro para aqueles que o buscam

Certa ocasião uma mulher o procurou pedindo socorro, e ele
a ajudou. Mt.15.25- Então chegou ela, e adorou-o, dizendo:
Senhor, socorre-me!

Sua presença nos traz segurança 



Este belo salmo do rei Davi nos mostra que Deus

• É a nossa companhia sempre ao nosso lado

• É proteção, ele não deixa o nosso inimigo nos 
destruí

• Ele quebra todos os laços do inimigo (liberta)

• Ele nos socorre em tempo oportuno




