
Permita-me lhe fazer uma pergunta 
bem específica. Para onde você corre 
quando a vida lhe traz angús�a, dor, ou 
mesmo quando parece chegar ao fundo do 
posso? 

Do que você mais precisa quando as 
coisas parecem não ter solução e ameaçam 
inundar sua vida de dor, inquietação, 
depressão?

Certamente você precisa de um abrigo, 
um amigo, um ouvinte, alguém que o 
entenda e possa lhe ajudar. Para quem você 
corre se não encontra ninguém por perto, 
confiável, capaz?

Deixe-me apresentar a você um homem 
que correu para o Deus Vivo e encontrou 
nele lugar de descanso e restauração. 

Pressionado, angus�ado e ferido pela 
adversidade e lutando com a depressão, 
Davi escreveu em seu diário de aflição:

Em ti Senhor, me refugio; nunca 
permitas que eu seja humilhado, livra-me 
pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para 
mim, vem livrar-me depressa! Sê minha 
rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa 
para me salvar (Sl 31.1,2)

Sem força e ferido interiormente, Davi 
mostrou sua necessidade de um refúgio, um 
lugar secreto e seguro. Então, ele confessou 
ao Senhor que o Deus Jeová se tornou seu 
refúgio.

Podemos perceber neste salmo três 
razões porque precisamos de refúgio.

Precisamos de refúgio por que às vezes 
ficamos desesperados e a tristeza nos 
a�nge. Davi declarou: Misericórdia, Senhor! 
Estou em desespero! A tristeza me consome 
a vista, o vigor, o apetite. Minha vida é 

consumida pela angústia...(31.9,10)
A segunda razão é que precisamos de 

refúgio porque somos pecadores, fracos e 
necessitados. Davi abriu seu coração e 
disse: ...minha aflição esgota as minhas 
forças, e os meus ossos se enfraquecem 
(31.10b)

A terceira razão é porque estamos 
cercados de adversidades e o engano nos 
ataca. Perceba a luta de Davi com os seus 
pensamentos: “Sou motivo de 
ultraje....tenho medo....os que me veem 
fogem de mim...sou esquecido...o pavor me 
domina...conspiram contra mim. 

Que situação angus�ante ele relata 
nesse diário de aflição.

Pessoas em tal situação precisam de 
um refúgio, um lugar para se abrigar e sarar; 
precisam de alguém disposto, confiável, 
amigo, confidente. Precisam do abrigo de 
Davi, aquele que ele chamou de minha 
Força, Rocha Poderosa, Fortaleza, Baluarte, 
Torre Alta.

O refúgio de Davi nunca falhou! Davi 
nunca lamentou por não ter sido atendido, 
amparado, restaurado e curado por Deus.

Que o Senhor seja o seu refúgio, sua 
fortaleza, o socorro bem presente nas 
tribulações!
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