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MEU SOCORRO VEM DO SENHOR 

 SALMO 121 1  Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu Socorro? 2  O meu socorro 

vem do SENHOR que fez o céu e a terra. 

 MT 6:9 Vocês, orem assim: "Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 

 INTRODUÇÃO: Graça e Paz Igreja... 

 Temos uma certa facilidade de confiar em algumas coisas... Exemplo: Estamos em um ponto de 

Ônibus, confiamos que ele passará... Vamos a Praia e confiamos que ela estará lá... Marcamos 

coisas para o amanhã, na certeza que ele virá... Até mesmo em pessoas, alguém te faz uma 

“promessa” e mudamos o nosso animo confiando naquela proposta de emprego, confiando naquele 

aumento de salário... 

 DESENVOLVIMENTO: 

 O Salmista diz: Elevo meus olhos para o Monte, de onde virá o meu socorro? O Porque desta 

expressão, elevar os olhos para o monte... 

 Os montes era o lugar irmão das pessoas levantar seus postes ídolos...  Os montes era o lugar de 

fazer seus sacrifícios a deuses falsos...  

 Certamente, o Salmista estava passando por um momento de profunda angustia... Quem sabe 

sendo perseguido, tendo que se esconder Ele estava vivendo um ambiente hostil, escaso 

 O Inimigo se levantando contra ele... ... e quem sabe, La dentro do seu coração, em uma fração de 

segundo olhou para os montes, não os montes em si, mais para aquela busca errada que muitas 

vezes Israel fazia... 

 QUERO TE FAZER UMA PERGUNTA: DE ONDE VC ESTA ESPERANDO SEU SOCORRO? 

 Uma coisa que temos que saber, é onde estão as ferramentas adequada... Saber aquilo que pode 

resolver... 

 (PR ADÃO) Queimei uma fonte da Mesa de Som, com saída não comum, até em SP fui atrás dela...  

Depois de muito tentar, Perto de casa, tem uma senhora que arruma, esta ali a 36anos só faz isto...  

Irmão R$35,00, só pedágio foi 20,10, mais combustível... Lembro da expressão da senhora olhando 

a fonte dizendo: “Isto é Facil”... Facil porque estava na mão de quem sabe... 

 Não sabia onde estava o Socorro... O Socorro pode estar do nosso lado, pode não custar caro... 

porém temos que saber onde está... 

 Temos que saber de onde vem o Nosso SOCORRO. Os seus CÉUS estão aberto, para receber seu 

clamor... O SOCORRO VEM DO CÉU, VEM DE DEUS! 

 Pare de buscar os “MONTES”...  

 Tem hora irmão que não sabemos de onde virá o nosso Socorro... 

 SALMO  121 1  Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu Socorro? 2  O meu 

socorro vem do SENHOR que fez o céu e a terra. 

 O Teu socorro não vem de: 
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 PATRÃO... Não podemos pensar que a hora que Mudar o Patrão é que as coisas vão melhorar... 

Deus não precisa disto...  Deus te honra você em meio aos Inimigos... 

 Te digo que AQUELE que te socorre, te exaltará na presença daqueles que querem ter ver caído!!!  

 MEU SOCORRO VEM DO SENHOR!!!  

 PASTOR: Muitas vezes nos achegamos a Igreja, Nos achegamos as células, nos achegamos ao 

Pastor, e não nos achegamos a DEUS...  Tem pessoas que veem esperando o pastor está “ungido” 

no dia... Há Tomara que hoje o Pastor manda bem na palavra que estou precisando...  

 Posso ser seu pastor, porém não sou seu DEUS... TEU SOCORRO VEM DO SENHOR... TUA 

VITÓRIA VEM DO SENHOR... VEM DO CÉU!!! Não podemos entender diferente! 

 Quem te salva é JESUS, quem Peleja por você é o SENHOR... 

 Irmããããos, quantas vezes buscamos refugio em tantas coisas... 

 No nosso braço, nas nossas convicções, EM UM VEREADOR, EM UM ADVOGADO, EM UM 

MEDICO, EM UM PISCICOLOGO, EM UM PARENTE, CUNHADO, IRMÃO, AMIGO... 

 PARE DE OLHAR PARA O MONTE, OLHE PARA O CÉU, E DE LA QUE VEM SEU 

SOCORRO! 

 VOU TE FALAR QUEM É O QUE TE SOCORRE... 

 Quando vamos usar uma ajuda profissional, queremos saber do curriculum...O que ele já fez, 

quais as referencias... 

 O Salmista diz: QUE OSOCORRO VEM DO SENHOR... QUE FEZ OS CEUS E A TERRA... 

 Por que muito se dirigiam a deuses (SENHORES) porém ele diz: O QUE FEZ CEU E TERRA. O 

TEU DEUS QUE CRIOU O MUNDO E TUDO QUE NELE HÁ 

 "Eis que os céus e os céus dos céus são do SENHOR teu Deus, a terra e tudo o que nela há."  

(Deuteronômio 10 : 14) 

 O TEU SOCORRO VEM DE ALGUÉM QUE SABE TUDO, MAIS TUDO SOBRE TUDO 

 De onde você está esperando seu socorro? 

 Ele diz no versículo: SALMO 121: 3Ele não permitará que os teus pés vacilem; não dormitará 

aquele que te guarda. 4É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, 5 O SENHOR É 

QUEM TE GUARDA, é a tua sombra à tua direita. 6 De dia não te molestará o sol, nem de noite a 

lua (24h) DE SOCORRO 7 O SENHOR TE GUARDARÁ DE TODO MAL, GUARDARÁ A TUA 

ALMA! 8 O SENHOR GUARDARÁ A TUA SAÍDA E TUA ENTRADA... 

 ... (ministério de louvor) 

 Do que filho você está esperando socorro? HOJE O CRIADOR DE CÉUS E TERRA ESTA TE 

AGUARDANDO... ESPERE NO SENHOR, CONFIA NELE... DESCANSE NELE... E O MAIS 

ELE FARÁ!!! 

 OREMOS!!! 

 


