ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

ESCONDERIJO (Sl61:1-4)

1. Oraomo e leitura

2. Vocrjiteve um esconderijo secreto quando era pequeno ou mesmo hoje
tem um ref~gio no qual vocrse retira para meditar por as idpias em
ordem?

3. Muitas pessoas desde crianoas cultivam o hibito de em meio a crises ³
se
esconder.́

4. O esconderijo pum lugar no qual vocrse sente seguro. Parece que no
esconderijo o mal nmo nos alcanoa.

5. Por volta dos meus 10 anos, todas as vezes que eu precisava enfrentar
alguma ³
crise infantil´eu subia em alguma irvore.

6. Tinha uma irvore no quintal da minha casa que quando eu subia nela
ningupm me achava. Nmo sei o nome daquela irvore. Nmo era frutt
fera e
tinha as folhas como cascos de vaca.

7. Lieu via as pessoas em seus afazeres. Via todo o movimento. Lieu
cantava baixinho e esperava a ³
poeira abaixar´para poder descer.

8. Davi era um homem que possut
a muitos esconderijos. Ele costumava
chamar Deus de ROCHA.

9. Havia um lugar no deserto em que ele se escondia no qual ningupm o
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achava. Este lugar ele chamava de ROCHA.

10. Em 1Sm23:25 vemos ele descendo jRocha para fugir de Saul.

11. Esta mesma Rocha pque dava igua fresca ao povo de Israel quando
estava no deserto.

12. O Apystolo Paulo vai dizer mais tarde em 1Co10:4 que esta rocha
acompanhava o povo no deserto e que esta Rocha era CRISTO.

13. Assim podemos entender o porqurque Davi chamava Deus de Rocha.

14. Aquele que estino esconderijo de Deus palgupm que apesar das
dificuldades DESCANSA.

15. No esconderijo podemos esperar a tempestade acalmar. A ³
poeira
abaixar.́

16. Aqueles que se refugiam na Rocha smo os que conseguem se esconder
dos inimigos. Conseguem se acalmar. Recobrar as foroas.

17. No V3 Davi chama Deus de REFÒGIO e TORRE ALTA. A torre pde onde
vocrpode avistar toda a situaomo de um kngulo privilegiado. eonde vocr
enxerga a situaomo melhor.

18. eisto que Deus faz na vida daqueles que se refugiam Nele. Diseguranoa
para que possamos enxergar melhor as quest}es jnossa volta.
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19. V4 diz que Davi ansiava refugiar-se debaixo das ASAS. Debaixo da asa hi
temperatura ideal. Seguranoa. Tente pegar um pintinho debaixo da asa de
uma galinha...

20. Vocrtem considerado Deus o seu ref~gio. O seu esconderijo. A sua
Rocha, a sua Torre Alta.

21. Em meio ao desespero experimente descansar em suas asas e viva para
contar a experirncia depois para outras pessoas assim como rei Davi.
M~sica sugerida: Se o sol se por e a noite chegar...

