
De Onde me Virá o Socorro? 
 

Salmos 121 

 
Introdução: alguém já disse que para se ter problemas basta estar vivo. É claro que 
ninguém corre atrás de problemas (pelo menos é o que se espera dentro daquilo que 
classificamos como normal), mas que as dificuldades podem surgir a qualquer momento, isso 
é fato. Algumas situações são mais complicadas, outras menos. Mas, algo comum nos 
momentos difíceis da vida é a nossa busca pelo socorro. Alguém que nos ampare, que nos 
ajude, que nos dê uma direção ou supra a nossa necessidade naquele momento de aflição. 

 
Tratando desse assunto, no Salmo 121, ao elevar os seus olhos para os montes, o salmista 
pergunta a si mesmo de onde lhe viria o socorro, e depois responde categoricamente que o 
seu socorro viria do Senhor. Analisando os versículos subsequentes deste Salmo, encontramos 
as razões que levaram o salmista a fazer essa declaração. Vejamos, então, que razões são 
estas. 

 
1. A Capacidade Divina – a primeira razão está no verso 2, onde o salmista diz que “o 

socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra”. Perceba que esta declaração diz respeito à 
capacidade de Deus. Muitas pessoas têm uma percepção errada de Deus, elas acham que Ele 
é apenas um “Deus bonzinho”. Entretanto, Ele é muito mais que uma pessoa bem 
intencionada, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que desconhece o impossível e fará com que a sua 
vontade seja cumprida. Aquele que vem nos socorrer tem um currículo acima de qualquer 
suspeita, não há razão para duvidar da sua capacidade. Um Deus que criou o céu e a terra, 
certamente, é Poderoso e Capaz de nos socorrer e salvar. 
 

2. A Graça Divina – outra razão pela qual o salmista afirma que o nosso socorro vem do 
Senhor, nós encontramos no verso 3: “Ele não permitirá que os seus pés vacilem...”. Esse 
versículo expressa a graça do Senhor. Veja que a vontade de Deus entra em cena em nosso 
favor. Ainda que os nossos pés não se sustentem por si mesmos, o Senhor, por sua bondade e 
graça, não permite que vacilemos e saiamos do seu caminho. Em muitas situações da nossa 
caminhada espiritual, quando não enxergarmos mais nada diante de nós, o único esteio que 
teremos será a graça do nosso Deus, e com ela os nossos pés não vacilarão. 
 

3. A Responsabilidade Divina – no verso 4, encontramos mais uma razão para fazermos 
do Senhor o nosso socorro: “É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel”. Nesse 
ponto, a responsabilidade de Deus é enfatizada. Ao dizer que o guarda de Israel não dorme, o 
salmista declara a sua confiança num Deus atento e responsável, que não se distrai e que 
cuida muito bem daqueles que fazem dele o seu socorro.  
 
Em João 6.37, Jesus disse: “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, 
de modo nenhum o lançarei fora”. Receba essas palavras do Senhor como uma declaração de 
responsabilidade por você! 
 

4. A Proteção Divina – a quarta razão para crermos que Deus é o nosso verdadeiro socorro 
está na sua proteção. Na sua oração por seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 17, 
verso 12, Jesus fala como guardou aqueles que o Pai havia lhe confiado: “Quando eu estava 
com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, 



exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura”. De igual modo, o Senhor tem 
guardado e protegido aqueles que fazem dele o seu socorro. 
 
Nos versos 5 ao 8, vemos as características da proteção do Senhor. 
 

a) Presença – (5) “O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita”. A 
presença do Senhor é a nossa grande garantia de proteção, Ele é a nossa sombra a nossa 
direita. Quando o mal quiser se aproximar de nós será afugentado pela sombra do Senhor. 
 

b) Integral – (6) “De dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua”. A sua proteção é 
integral, em todo o tempo seremos protegidos. Por isso, tanto faz ser dia ou ser noite, pois 
em qualquer turno nada nos molestará. 
 

c) Abrangente – (7) “O Senhor te guardará de todo mal; guardará a tua alma”. Outra 
característica da proteção do Senhor é que ela é total. O salmista diz que Ele te guardará 
de todo mal, ou seja, não existe mal do qual Ele não possa nos livrar. 
 

d) Abençoa a nossa Jornada – (8) “O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, 
desde agora e para sempre”. A proteção do Senhor faz com que a nossa jornada seja 
abençoada, pois tanto a nossa saída como a nossa entrada são guardadas por Ele. 

 

 

 


