
AQUELE QUE HABITA NO ESCONDERIJO   (Salmo 91) 
 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará (Salmo 91).  
Habitar é morar, permanecer,é  ter o enderêço permanente. Habitar no esconderijo do 
Altíssimo é viver perto de Deus e ser benefeciado por Sua sombra. Yahshua disse no capítulo 
quinze de João: Eu sou a videira verdadeira. . . todo o galho que em Mim que não dá fruto é 
cortado; e limpo todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto . Se alguém não estiver em 
Mim será lançado fora como o galho cortado da videira e  seca. . . sem Mim nada podeis fazer 
(5,6). 
 
As bênçãos mencionadas neste Salmo é só para “Aquele que habita no esconderijo do 
Altíssimo”. Como saber que estamos habitando neste lugar tão maravilhoso?  Quando vivemos 
a vida de submissão a Deus. Submissão é obediencia. Yahshua disse, se guardardes os Meus 
mandamentos, permaneceis no Meu amor; o Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos 
outros. Quando não amamos, não perdoamos. A falta do amor é o passo fora do esconderijo do 
Altíssimo, porque sem o amor não podemos também produzir frutos. Yahshua disse, Não me 
escolhestes vós a Mim, mas Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que  vades e deis fruto (João 
15:9,10,12,15). O galho sem produzir fruto será cortado e jogado fora  para ser queimado e isto 
é julgamento final e eterno. 
 
Sentir o efeito da sombra do Onipotente é puder descansar na confiança que nenhuma cilada 
do inimigo vai nos atingir. Sejam elas: o terror da noite, as setas que voam de dia, as calúnias 
que vem durante o dia. Como lemos em Isaías 54:17,  Toda arma preparada contra ti, não 
prosperará; e toda a língua que se levantar contra para julgar, tu a condenarás; esta é a herança 
dos servos do Senhor. Para isto precisamos permanecer morando no Esconderijo do Altíssimo. 
Habitar no Esconderijo do Altíssimo é ser fortalecido na união com o nosso Pai Celestial, e na 
força do Seu poder, vertir-se da armadura de Deus a fim de sermos capacitados para lutar 
contra o diabo e seus planos. Tendo calçados os pés, preparando-nos para enfrentar o inimigo 
com eles firmes na prontidão fornecida pelo Evangelho da paz; lombos cingidos com a verdade 
–a Palavra de Deus;  vestidos da couraça  da justiça que é a nossa posição justa diante de Deus; 
levantando o escudo da fé, o qual apagará todos os dardos inflamáveis do inimigo; cingir a 
cabeça com o capacete da salvação para a proteção da mente e tomar a espada do Espírito, a 
Palavra de Deus, a arma que luta contra o inimigo e o faz fugir de nós. 
A Palavra de Deus escondida nos nossos corações é essencial para permanecermos seguros no 
esconderijo do Altíssimo. Ela nos guia em todas as decisões e nos corrige sob o controle do 
Espírito Santo o Qual nos santifica e por Ele somos transformados de glória em glória na 
imagem de Deus . 
Não há outro lugar mais seguro do que o esconderijo do Altíssimo para o crente permanecer. 
Quando Paulo disse estarmos escondidos em Cristo significa o habitar no esconderijo do 
Altíssimo. Escondidos em Cristo, temos comunhão com Ele, como aquela comunhão de amigos; 
Ele nos conhece e nós O conhecemos como Ele dirigiu- se a Mosés, Farei também isto, que tens 
dito; porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome (Exodo 33:17). Ser 
conhecido por nome, é ser parte do rebanho de Yahshua; é ser Sua ovelha, como Yahahua 
disse, Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido (João 10). 



 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. 
Benefeciados pelas bençãos encontradas neste esconderijo podemos dizer, Direi do meu 
Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza; nEle confiarei. Amigo, onde está você fazendo 
a sua moradia? 
 
PENSE NISTO! 
 
 
 


