
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Não fosse o Senhor 
 

Salmo 124 
 

Introdução: como é bom saber que o nosso Deus tem prazer na misericórdia. Que segurança é 
para nós, nos envolvermos com um Deus que se identifica com as nossas necessidades. 
Quantas vezes, somos massacrados por um alto grau de exigência da nossa parte. Olhamos 
para nós mesmos e nos punimos com cobranças que não encontram respaldo no Deus Todo-
Poderoso. Enquanto pensamos em desistir, dominados por um sentimento terrível de que 
fracassamos e não tem mais jeito, Deus, com seus olhos de amor, nos contempla cheio de 
misericórdia. 

 
Jeremias, em Lamentações, diz que “as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 
consumidos e que elas não tem fim, pois se renovam a cada manhã”. No Salmo 48:9, os filhos 
de Coré escrevem: “Pensamos ó Deus na tua misericórdia no meio do teu templo”. Nos dois 
textos vemos a perplexidade humana diante da misericórdia divina. Como dependemos desse 
amor que vai além do nosso entendimento!  

 
No estudo dessa semana veremos como existem situações em que nos tornamos totalmente 
dependentes da misericórdia e do poder de Deus. Veremos também qual deve ser a nossa 
postura diante dessas situações.  

 
1. Existem situações em que os nossos recursos não resolvem – nos versos 1, 2 e 3 o salmista 

confessa; “Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor 
que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos 
vivos...” . Por essa declaração, entendemos que existem situações em que os nossos recursos 
se esgotam e a nossa capacidade não resolve. Pelas palavras do salmista vemos que em 
determinadas circunstâncias, ou Deus faz ou estamos perdidos. Por isso ele exclama: “Não 
fosse o Senhor...”.  

 
Quando Deus usou Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito, o profeta guiou 
aproximadamente dois milhões de israelitas rumo à Terra prometida. Porém, depois de liberar 
os escravos hebreus, faraó se arrependeu e mandou o seu exército persegui-los para massacrá-
los. Num momento crucial, os israelitas ficaram presos num beco, onde de um lado tinham 
pela frente o Mar Vermelho, e do outro lado o exército de faraó se aproximava furiosamente. 
Naquele momento, quando estavam encurralados, Israel provou de um livramento tremendo. 
Deus abriu um caminho para eles no meio do mar para que pudessem escapar e fez com que 
as águas engolissem o exército inimigo. Esse episódio exemplifica a declaração do salmista: 
“Não fosse o Senhor...”. Pois, ilustra situações em que nos tornamos totalmente dependentes 
do poder e misericórdia de Deus. 

 
2. O que nos garante é Deus estar ao nosso lado – em segundo lugar, outra declaração forte do 

salmista é o seu reconhecimento de que Deus esteve ao lado de Israel. Ele não tinha dúvida de 
que o livramento fora resultado da ação divina em favor deles. Precisamos estar convictos de 
que a nossa garantia é Deus estar ao nosso lado. Quem anda ao lado de Deus, certamente, 
será vitorioso, pois Ele nunca conheceu e nunca conhecerá derrota.  
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O Salmo 20:6 diz: “Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; ele lhe responderá do seu santo 
céu com a vitoriosa força da sua destra”. Nesse texto, Davi reconhece que o seu sucesso 
dependia totalmente do Senhor, pois a destra de Deus é forte e vitoriosa. Por isso, no verso 7 
ele fala da sua decisão em se manter ao lado de Deus dizendo: “Uns confiam em carros, outros 
em cavalos; nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus”. Nesse ponto, cabe 
uma avaliação de nossa parte: “Em quem temos colocado a nossa confiança?”  

 
3. O nosso socorro está em o nome do Senhor – onde está o nosso socorro? Muitas pessoas 

buscam socorro nelas mesmas. Na sua própria capacidade, elas buscam solucionar as suas 
dificuldades.  Porém, no verso 8, o salmista diz: “O nosso socorro está em o nome do 
Senhor...”. Todo poder transitório, toda habilidade humana, toda capacidade de influenciar, 
tudo o que temos e somos jamais poderá se comparar ao que Deus pode fazer por nós.  

 
O Salmo 91:1, 2 diz: “O que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do 
Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte”. Devemos fazer tudo o que podemos e 
nos esforçar ao máximo. Entretanto, como filhos de Deus, temos que aprender a nos refugiar 
nele, conscientes de que o nosso socorro está no Senhor. 
 


