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NOSSO REFÚGIO
Refúgio é um local tranquilo que oferece paz. Lugar que alguém procura para fugir
ou para se livrar de um perigo, um abrigo.
Nosso refúgio não é um local, é uma Pessoa, nosso Deus! Protege-me, ó
Deus, pois em ti me refugio. Salmos 16:1
Nosso refúgio está conosco! O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de
Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:11
Devemos buscar refúgio, pois o encontraremos! Em ti,Senhor, busquei refúgio;
Salmos 71:1
Em oração pedimos para o Senhor ser nosso refúgio: Peço-te que sejas a
minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir; dá ordem para que me
libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmos 71:3
Podemos clamar com liberdade: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio.
Salmos 16:1
O Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, é nosso refúgio em todo o tempo e
circunstância:
Na adversidade: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre
presente na adversidade. Salmos 46:1
Na humilhação: Em ti, Senhor, me refugio; nunca permitas que eu seja
humilhado; livra-me pela tua justiça.Salmos 31:1
Nas armadilhas do mal: Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és
o meu refúgio. Salmos 31:4
Na ação do inimigo: Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o
inimigo. Salmos 61:3
Em todas as circunstâncias de perigo : Misericórdia, ó Deus; misericórdia,
pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas,
até que passe o perigo.Salmos 57:1
Vamos juntos declarar: SENHOR, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em
geração. Salmos 90:1
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Então dali buscarás ao Senhor teu
Deus, e o acharás, quando o buscares
de todo o teu coração e de toda a tua
alma." Dt 4:29

Aniversariantes
13/06 – Roberto Augusto Waisman
18/06 – Nathália C. Fonseca de
Oliveira

Deus seja engrandecido na
vida de vocês queridos(as)
irmãos!
Parabéns!!!
Muita saúde e paz em
nome de Jesus!
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