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Capítulo 1

ONDE É O SEU REFÚGIO SECRETO?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 

sombra do Onipotente descansará.
– Salmo 91.1

PELOS ARES

Há alguns anos, passei um 
fim de semana de 4 de julho1 
em Montana. Tudo estava em 
ordem naquela noite. Bem, ao 
menos parecia normal para 
um feriado nacional. Minha 
família estava sentada sobre 
um lençol em um parque assistindo aos fogos de 
artifício – minha mãe, meu pai, minha irmã, meu 
irmão, meus dois cachorros e eu. Quando os fogos 
acabaram, papai empacotou as nossas coisas em um 
carrinho vermelho enquanto segurava, ao mesmo 
tempo, os cachorros pela coleira. Começamos a 
caminhar de volta para o carro, preparando-nos 
para atravessar uma estrada, e eu estava um pouco 
impaciente para chegar a casa. Assim que meu pai 
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16 - Salmo 91 para adoleScenteS

fez sinal para que atravessássemos a via, eu corri 
como um maratonista olímpico, mas nem tão 
rápido nem tão gracioso. 

De repente, um carro vermelho surgiu do nada 
e me atropelou. Mais tarde, contaram-me que o 
motorista estava dirigindo a mais de 70km por 
hora. As testemunhas do acidente disseram que 
eu voei pelos ares, porém a minha sensação foi a 
de ter permanecido sobre o capô do carro o tempo 
todo. Meus olhos estavam bem fechados, e eu 
seria incapaz de abri-los, caso tentasse. A próxima 
coisa que eu percebi é que estava no chão! Ainda 
assim, tudo em que eu conseguia pensar naquela 
hora era: “Minha família deve estar em choque e 
assustada com o meu atropelamento. Eu preciso 
acalmá-los”. Então, em um piscar de olhos, fiquei 
de pé e disse com um sorriso nos lábios: “Eu estou 
bem! Estou bem!”.

Àquela altura, o pequeno grupo que estava ao 
meu redor havia triplicado de tamanho. Meus 
esforços para manter todos calmos pareciam 
ser em vão, e eu podia escutar murmúrios por 
todo lado. Em pânico, minha mãe correu em 
minha direção enquanto eu ouvia a discussão 
entre o meu pai e o motorista que me atropelara. 
Quando olhei para o carro, percebi que o para- 
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-brisa estava rachado e que o capô estava amassado. 
“Um segundo atrás, parecia que eu tinha sentido 
apenas um toque suave”, pensei.

Minha mãe, muito preocupada, clamava o 
Salmo 91 bem alto e fez com que toda a família 
orasse com ela. Minha irmã, então, falou sem 
pensar: “Se Deus é tão poderoso, por que isso 
aconteceu?”. O que ela disse me deixou muito 
chateado, e eu a repreendi dizendo: “Deus é tão 
poderoso que nos protege de maneira sobrenatural 
quando acidentes acontecem!”.

Para minha surpresa, a ambulância chegou 
rapidamente, mas eu não pude ignorar a sensa-
ção de que não precisava dela porque já me sen-
tia bem. Eu apenas queria ir para casa, mas os 
paramédicos continuavam a me fazer perguntas, 
verificando se havia algum ferimento. Após eu ter 
respondido corretamente todas as perguntas, eles 
disseram que eu estava bem. Ainda assim, minha 
mãe me levou ao pronto-socorro, onde eu esperei 
por horas para ser atendido! Quando finalmente 
fui examinado, os médicos constataram apenas 
um arranhão em meu dedo médio e uma pequena 
dor de cabeça, que não durou uma hora. Mamãe 
insistiu que eu fizesse exames de raios X, e fomos 
para casa somente após o médico confirmar que 
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18 - Salmo 91 para adoleScenteS

eu estava bem. Eu me lembro de ter dito à minha 
mãe: “Eu sempre soube que Deus tinha um pla-
no para a minha vida, mas Ele realmente deve 
ter algo grandioso preparado para mim, né?”. Ela 
concordou plenamente comigo. Eu sou grato to-
dos os dias a Deus por ter me protegido.

— Avery, 15 anos

Os membros da família de Avery declaram ativamente as 
promessas do Salmo 91 todos os dias. Esse texto é um abrigo 
onde todos eles habitam juntos, perceptível no testemunho 
do adolescente que guardara esse salmo em seu coração. Ele 
começara a memorizar o capítulo inteiro aos quatro anos de 
idade e, aos sete, já conseguia recitá-lo de cor. O adolescente 
estava confiante no salmo de tal modo que ele afirmou não 
ter sentido medo algum quando o acidente aconteceu, pois 
sabia que estava protegido, mesmo após ter sido atingido 
pelo carro. A mãe de Avery gritou: “Nós temos a proteção 
do Salmo 91!” ao ver o filho voar pelos ares como se fosse 
um boneco de pano e aterrissar com a cabeça no para-brisa. 
Mesmo diante do perigo, essa mulher escolheu encontrar o 
lugar secreto do Altíssimo; e antes disso, ela já orava esse 
salmo, diariamente, em favor de sua família.

O para-choque da frente do automóvel estava amassado, 
e o para-brisa tinha uma enorme rachadura em formato 
de teia de aranha no local em que a cabeça do menino 
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batera. O capô do carro estava esmagado onde seu corpo 
havia aterrissado e rolado para o chão e, ainda assim, 
Deus o manteve à sombra da sua proteção. Um milagre é 
a única conclusão que podemos fazer ao compararmos o 
dano que Avery causou ao carro, sem sofrer lesão alguma, 
considerando que ele pesava somente 40kg!

eScondendo-Se em deuS
O primeiro versículo do Salmo 91 nos dá uma com-

preensão única a respeito do abrigo do Altíssimo e nos 
diz que esse lugar é secreto. Sentimo-nos aconchegados 
ao saber que temos um local especial para nos encon-
trarmos com Deus. O Senhor nos convida a estar nesse 
esconderijo com Ele! 

Pense nos lugares em que você desejaria estar nos 
momentos nos quais precisa sentir-se seguro. Quando 
eu era pequena, sempre acordava no meio da noite 
sentindo medo. Então, na ponta dos pés, ia até o 
quarto dos meus pais e escorregava discretamente sob 
os lençóis da cama deles. Eu ficava deitada ali em si-
lêncio, ouvindo-os respirar, sentindo-me aconchegada  
e protegida. Antes que eu percebesse, o medo passava, e 
dormia profundamente.

Meus pais costumavam levar meu irmão, 
minha irmã e eu a um lago. Esse local, conhecido 
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