HABITANDO NA SABEDORIAO ESCONDERIJO DO ALTISSIMO
(Salmo 91; Provérbios 3:13-18)

Feliz é aquele que encontra Sabedoria; porque melhor é a sua mercadoria de prata e a sua
renda do que o ouro mais fino; Ela é mais preciosa do que os rubis e tudo que podes desejar
não se pode comparar a Ela; aumento de dias há na Sua mão direita; e na Sua esquerda
riquezas e honra; os Seus caminhos são caminhos de delicias e todas as suas veredas são paz;
ela é a árvore da vida para os que a retém (Prov. 3:13-18).
Feliz é o homem que encontra a Sabedoria; pois Ela é a fonte e o tesouro da vida; nada neste
mundo é comparável ao Seu valor. A pessoa que encontra Sabedoria encontra tudo para viver
uma vida feliz; na Sua presença há abundancia de paz e bênçãos. Habitar no esconderijo do
Altíssimo é estar escondido à sombra da Sabedoria. As promessas encontradas no Salmo
noventa e um paralelam bem com aquelas de Provérbios 3:13-18. Aquele que está escondido à
sombra da Sabedoria anda seguro e confiante; ele não tropeçará o pé porque o caminho da
Sabedoria é caminho da felicidade e paz; o Senhor é sua firme e forte confiança; ele é
carregado por anjos os quais o acompanhará, o defenderá e o protegerá (Salmo 91). Escondido
no Esconderijo à sombra da Sabedoria seu sono será suave, ele não temerá o terror repentino e
do pânico, nem da destruição do ímpio (Prov. 3:24-25); aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo não temerá o terror da noite, nem das setas que voam de dia, nem da pestilência que
avança-se na escuridão, nem da destruição e morte repentina que vem ao meio dia; mil cairão
ao seu lado e mil à sua mão direita, mas não o atingirá; somente como um espectador ele verá
a recompensa do ímpio (Salmo 91: 5-8).
A sabedoria referida aqui é a sabedoria divina; a sabedoria do mundo, de acordo com o
apostolo Paulo, é loucura para Deus; Ele apanha os sábios na sua própria astucia; e outra vez: o
Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos (ICor. 3:19-20). Mas a Sabedoria
divina é a essência de Deus no Seu Filho YAHSHUA compartilhada com aquele que A procura.
Como Paulo disse, Mas vós também pertenceis a Deus através de Yahshua o Qual foi feito por
Deus Sabedoria, justiça, santificação e redenção (I Cor. 1:30). A Sabedoria divina é o temor do
Senhor- reverencia, respeito, adoração e submissão a Ele. Aquele que habita no esconderijo do
altíssimo está escondido em YAHSHUA, a fonte da Sabedoria, da nossa fé e esperança. Paulo
disse aos Colossenses, Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com YAHSHUA em
Deus; quando YAHSHUA, que é a nossa vida, se manifestar, estão também vós vos
manifestareis com Ele em gloria (Colossenses 3:3, 4). Quando os Israelitas vaguearam pelo
deserto à caminho da terra prometida, eles foram protegidos por uma nuvem durante o dia e
por um pilar de fogo durante a noite; nada no curso da jornada os prejudicou; somente os seus
próprios pecados contra Deus; os raios do sol e a escuridão da noite foram vencidas pela
presença de Deus entre eles, mas os seus pecados os separaram de Deus e muitos morreram
no deserto.

Aquele que der ouvidos a Sabedoria habitará seguro confiante sem temor do mal (Provérbios
1:33). Ele clamará e será ouvido; Deus estará com ele na sua angústia; Ele o livrará e o honrará
porque ele permanece no esconderijo do Altíssimo, à sombra da Sabedoria (Salmo 91). Ela é
Quem nos guia e nos protege pelo conhecimento e entendimento da Palavra; Ela nos guia à
verdade para não tropeçarmos os pés neste mundo tão cheio de obstáculos. A Sabedoria é
também o pilar de fogo que nos guia na escuridão à caminho da Terra Prometida. Ela é a
lâmpada iluminando os nossos passos e a luz do entendimento e discernimento. YAHSHUA, a
fonte da Sabedoria, vive na luz inacessível a Quem nenhum homem viu nem pode ver (I
Timoteo 6:16); Ele é Sabedoria e nos aquece com o entendimento da verdade. O caminho da
Sabedoria é calçado com fé, e amor; aquele que permanece nele permanecerá seguro à sombra
da Sabedoria e de maneira alguma será confundido na sua peregrinação à Terra Prometida.
Permanecer no Esconderijo do Altíssimo não nos garante a ausência de problemas, mas nos
garante a proteção de Deus, Sua libertação e estabilidade espiritual. Seja ela qual for a sua
direção tomada à Terra Prometida, saiba que é só pelo caminho do Esconderijo do Altíssimo
que você chegará à Terra Prometida. YAHSHUA agonizou no Getsemane e morreu no Monte do
Calvário para que você pudesse alcançar o destino celestial. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o
nosso refúgio. Aquele que habita no Esconderijo do Altíssimo permanecerá firme à sombra da
Sabedoria.
Reflita Nisto!

