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This Psalm is a talk between those bringing the 
Good News… and an individual who responds… 
and then with our great God who has been 
listening to this conversation; and at the end, He 
also wants to jump in. 

(Some messenger or messengers first speak…)  

1
‘He that dwells’ (…in Hebrew language, this is 

one simple word: yashab… meaning ‘to dwell’ or 
‘to inhabit’. Psalm 23: says, I will dwell in the 
house of the Lord; Psalm 22 says, Thou are holy 
and dwells in the praise of Thy people. And here in 
Psalm 91, we discover… an individual —a man or 
a woman… is in focus)  

He or… She who dwells…  

‘in the secret place’  (…the word is: cether; 
Psalm 119 speaks of a hiding place. Now days, 
we would best understand this place of an 
emergency as a storm shelter hidden from the 
hurricane; or even that area identified by the 
yellow tape… surrounding and sectioning off… a 
police or medical emergency—we’re learning 
about… a help zone)    

He or… She who dwells in the help zone…  

‘of the most High’ (…in Hebrew: 
ELYON…The Supreme; The Highest God… first 
recorded in scripture as the name God used 
when He spoke to Abraham… our father of faith) 

(He or she… who dwells in that sheltered zone) 

‘shall abide’ (…lodges… and passes the night)  

under the shadow (…and that’s pretty close)  

the shadow ‘of the Almighty’ (…this 
Hebrew name is: Shaddai; first identified with the 
God of Abraham, Isaac and Jacob… literally: the 
breasted One: 

Este Salmo é uma conversa entre aqueles 
trazendo as boas notícias... e um indivíduo que 
responde... e, em seguida, com o nosso grande 
Deus, que tem estado a ouvir esta conversa; e 
no final, Ele também quer saltar em.  
 
(Algum messenger ou mensageiros primeiro 
falam...)  
1
 ‘Aquele que habita’ (...ao língua hebraica, 

esta é uma simples palavra: yashab... significando 
'a vivir' ou 'a habitar'. Salmo 23: diz, que eu 
habitarei na casa do Senhor; Salmo 22 diz, Tu é 
Santo e habita no louvor de Teu povo. E aqui no 
Salmo 91, descobrimos... um indivíduo — um 
homem ou uma mulher... está em foco) 

Ele ou... Ela que habita...  

‘no esconderijo’ (...a palavra é: cether; Salmo 119 
fala de um lugar para se esconderAgora dias, 
faríamos bem compreender este lugar de uma 
emergência como um abrigo escondido da 
tempestade ou furacão; ou até mesmo que a área 
identificada pela fita amarela... circundante e 
seccionamento de... um polícia ou médica 
emergência—estamos aprendendo sobre... uma 
zona de ajuda)  
Aquele que habita no zona de ajudar...  

 

‘do Altíssimo’ (...em hebraico: ELYON...O 
Supremo; O mais Alto Deus... registrado pela 
primeira vez nas Escrituras como o nome de Deus 
usado quando Ele falou a Abraão, nosso pai da fé) 
 

(Ele ou ela... que habita nessa zona abrigada) 

‘descansará’ (...aboletar.. e passa a noite) 

sob ã sombra (...e que é muito perto)  

ã sombra ‘do Todo-Poderoso’ (...este nome 
hebraico aqui é: Shaddai; primeiro identificado 
com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob... 
literalmente: o peito Um: 
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God, from the beginning, identifies best His 
loving nature… with that of a mother who would 
nurture and comfort her infant child; the Lord will 
provide all… this individual needs) 

He that dwells… in the help zone of the 

most High,  

abides under the shadow of the Almighty. 

(Hearing this good news, that individual 
responds…) 

2 
I will say… to the LORD,  

my Refuge… my Fortress:  

my God;  

‘in Him will I trust’  (…this is one Hebrew 
word: batach; meaning… ‘like leaning on a 
walking cane, I will lean on the LORD’; 
‘Confidently, I will put my full weight…on Him’… 
because He will be my support and hold me up.  

So, are we remembering all these names of 
GOD? He is: the Most High; He is: the Almighty; 
He is Yahweh; my Refuge; my Fortress… my 
God). 

(The messenger continues…) 

3 
Surely He ‘shall deliver’ thee  (…God has 

always promised to be the Deliverer of His 
people. This word can mean: to quickly grab and 
snatch away)  

Surely He shall deliver thee 

from the snare of the fowler, and from the 

noisome pestilence (…from whatever evil has 
been designed to entrap; or destroy, He will 
deliver). 

Deus, desde o início, identifica melhor Sua 
natureza amorosa... com o de uma mãe que 
nutrir e confortar a Sua criança infantil; o Senhor 
irá fornecer todas... esse indivíduo precisa) 

Aquele que habita... no zona de ajudar do 

Altíssimo,  

descansará sob a sombra do Todo-

Poderoso. 

(Ao ouvir esta boa notícia, que indivíduo 
responde...) 

2 
Eu direi... para o SENHOR,  

meu Refúgio... minha Dortaleza:  

o meu Deus;  

‘em Ele quem confio’ (...esta é uma palavra 
em Hebraico: batach; significando... 'como 
apoiado em uma bengala, eu irá depender o 
SENHOR'; 'Com confiança, eu coloco todo o meu 
peso...nele'... porque Ele vai ser o meu apoio e 
me segurar.  
Então, podemos recordar todos estes nomes de 
DEUS? Ele é: o Altíssimo; Ele é: o Todo-
Poderoso; Ele é o Senhor; meu Refúgio; minha 
Fortaleza... meu Deus). 

(O mensageiro continua...) 

3 
Porque Ele te livra (...Deus prometeu 

sempre ser o Libertador de Seu povo. Esta 
palavra pode significar: agarre e arrebatar 
rapidamente)  

Porque Ele te livra  

do laço do passarinho, e da peste 

perniciosa (...a partir de qualquer mal que foi 
projetado para apanhar; ou destruir, Ele vai 
entregar). 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


SALMOS 91 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 91 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

3 | iLibros.net internacional © 2012 

4 
He ‘shall cover thee’  (…here, the psalmist 

describes a mother-hen coming to the protection 
of her chicks… this word: ‘shall cover thee’… is 
the same word used to describe the cherubim 
stretching forth their wings over the Ark of the 
Covenant…’covering’ the mercy seat)  

He shall cover thee… with His feathers  
(…with his pinions: you know, when the peacock 
displays his pinions… all the farm animals, even 
rattlesnakes… know they are not safe and better 
flee!),  

He shall cover thee (…like a mother-hen)  

He shall cover thee… with His feathers,  

and under His wings ‘shalt thou trust’ 
(…this one word is: hasa; it is best understood 
when we see the trusting little chicks scurry for 
shelter… to hide underneath the mother-hen’s 
wings. Here, the psalmist reminds us: Faith… is 
not merely a mental assent to something; but it is 
first and foremost an action word. In this case… 
running to the Shelter as fast as our little feet can 
carry us! God expects it; He’s waiting… and 
ready to help… so do it!)   

He shall quickly grab thee… 

He shall cover thee… with His feathers 
(…already displayed for the enemy of our soul to 
see),  
and under His wings… 

shalt thou scurry and take refuge  (…don’t 
even think twice about it):  

‘His truth’  (…He is the way… to safety. He is 
the truth; we can count on what He has said; 
what He has promised in His word. He always 
speaks truth.  

4 
Ele ‘te cobre’ (...aqui, o salmista descreve 

uma mãe-galinha vindo para a proteção de seus 
pintinhos... esta palavra: 'te cobrirá'... é a mesma 
palavra usada para descrever os querubins 
esticando adiante suas asas sobre a Arca da 
Aliança... 'cobriando' o propiciatório)  

Ele te cobre com as Suas penas (...com seus 
pinhões: você sabe, quando o pavão exibe seus 
pinhões... a todos os animais de fazenda, 
mesmo... cascavéis sabem que não são seguros 
e melhor fugir!),  

Ele te cobre (...como uma mãe-galinha)  

Ele te cobre... com as Suas penas,  

e debaixo das Suas asas ‘encontras refúgio’ 

(...uma palavra aqui é: hasa; ele é mais bem 
compreendido quando vemos o pintinhos confiantes 
apressar para o abrigo... esconder debaixo asas de 
mãe-galinha. Aqui, o salmista nos lembra: Fé... não 
é meramente um assentimento mental a algo; mas é 
primeiro e acima de tudo uma palavra de ação. 
Neste caso... correndo para o Abrigo tão rápido 
quanto nossos pezinhos pode levar-nos! Deus 
espera ele; Ele está esperando... e pronto para 
ajudar... então fazê-lo!)  
Ele será rapidamente te pegar... 

Ele te cobre... com as Suas penas (...já exibidos 
para o inimigo de nossa alma ao ver),  

e debaixo das suas asas... 

você vai apressar e se refugiar (...não pense 
duas vezes sobre ele):  

 ‘a Sua verdade’ (...Ele é o caminho... para a 
segurança. Ele é a verdade; Podemos contar 
com o que Ele disse; o que Ele prometeu em 
Sua palavra. Ele sempre fala a verdade 
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It is the other one, the deceiver and enemy of our 
soul, who is the father of lies. But the Lord will 
deliver us from all his traps and snares and 
wicked devices.) 

(Here, we are talking about the LORD, the 
Almighty, my Refuge and Fortress…)  

His truth shall be thy shield and buckler 
(…so, not only will I lean on the LORD for 
support to hold me up; but also, His truth is our 
protection;  

and if found in the storm shelter needing help, 
His truth will buckle up and tie it all together). 

(The messenger continues…) 

5 
You shall not be afraid for the terror by 

night;  

nor for the arrow that flies by day; 

6 
Nor for the pestilence that walks (…or 

more likely, stalks) in darkness;  

nor for the destruction that wastes at 

noonday (…so more clearly: whatever is 
coming your direction—day or night; you won’t 
need to be afraid). 

7 
A thousand shall fall at thy side (Wow!),  

and ten thousand at thy right hand  (…in 
other words, you may find yourself… standing 
alone);  
but it shall not come nigh thee  (…oh, it will 
try. You know, Jesus said, the gates of hell shall 
not prevail; but He does not mean to suggest 
those damned gates of hell will not try!)  

but it shall not come nigh thee (…that is the 
promise: that is His truth!) 

É o outro, o enganador e inimigo da nossa alma, 
quem é o pai da mentira. Mas o SENHOR nos 
livrará de todas as suas armadilhas e ciladas e 
dispositivos iníquos). 

(Aqui, estamos falando sobre o SENHOR, o Todo-
Poderoso, meu Refúgio e Fortaleza...)  

a Sua verdade é escudo e broquel (...assim, 
não só eu vou apoiar-se no SENHOR para apoio 
a me segurar; mas também, a Sua verdade é a 
nossa proteção;  
e se for encontrado no abrigo da tempestade ... 
precisando de ajuda, Sua verdade vai apertar o 
cinto e amarrá-lo todos juntos). 

(O mensageiro continua...) 

5 
Não temerás os terrores da noite;  

nem a seta que voe de dia; 

6 
Nem pestilência que anda (...ou mais 

provavelmente, para perseguir) na escuridão;  

nem mortandade que assole ao meio-dia 

(...então mais claramente: o que vier sua 
direção — dia ou noite; você não precisa ter 
medo). 

7 
Mil poderão cair ao teu lado (Uau!),  

e dez mil à tua direita (... .in outras palavras, 
você pode se encontrar... sozinho);  

mas não chegará a ti (... Ah, ele vai tentar. 
Sabe, Jesus disse: as portas do inferno não 
prevalecerão; Mas ele não significa sugerir que 
esses malditos portas do inferno não tentará!)  

mas não chegará a ti (...de que é a promessa: 
a de que é a Sua verdade!) 
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8 
Only with your eyes shall you behold 

and see… the reward of the wicked. 

(Once again this individual… this man or woman 
speaks up…) 

9 
 The LORD… is my Refuge! 

(So the messenger continues…) 

Because you have made the most High,  

thy habitation; 

10 
There shall no evil befall thee, neither 

shall any plague come nigh thy dwelling. 

11 
For He (…Almighty God)  

He… shall give His angels charge over 

thee, to keep thee in all thy ways. 

 
12 

They shall bear thee up in their hands, 

lest thou dash thy foot against a stone. 

13 
Thou shalt tread upon the lion and 

adder (…that old roaring lion; and even, that old 
serpent and enemy of our soul):  

the young lion (…the junior evil minions and 
satanic aspirants)  

and the dragon (…in other words, should the 
occasion arise, even evil himself)  

shall you trample under feet (…in great 
victory!) 

(Now, GOD has been listening to this 
conversation, and it is as if He Himself got 
excited with all this Good News; and now He is 
going to speak… So pay attention!) 

8 
Somente com os teus olhos contemplarás, 

e verás… a recompensa dos ímpios. 

(Mais uma vez este indivíduo... este homem ou a 
mulher fala....) 

9 
o SENHOR...é o meu Refúgio!  

(Então o mensageiro continua...) 

Porque você fez do Altíssimo  

a tua habitação; 

10 
Lá não é nenhum mal te sucederá, nem 

praga alguma chegará ã tua tenda. 

11 
Para Ele (...Deus Todo-Poderoso) 

  

Ele... aos Seus anjos dará ordem a teu 

respeito, para te guardarem em todos os 

teus caminhos. 

12 
Eles te susterão nas suas mãos, para 

que não tropeces em alguma pedra.  

13 
Pisarás o leão e a áspide (...que velho 

rugindo leão; e, mesmo, aquela velha serpente e 
inimigo da nossa alma):  

o filho do leão (...o asseclas do mal juniores e 
aspirantes satânicos)  

e o dragão (...em outras palavras, se a ocasião 
surgir, mesmo o próprio maligno)  

você deve calcarás aos pés (...em grande 
vitória!) 

(Agora, DEUS tem estado a ouvir esta conversa, 
e é como se Ele próprio ficou animado com esta 
boa notícia; e agora Ele vai falar... Portanto, 
preste atenção!) 
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14 
Because he hath set his love upon Me 

(…or the verse could read: because she delights, 
or even because he… or she clings to Me… and 
will not let go!),  

therefore will I deliver him (…I will bring 
him to safety):  

I will set him on high,  

because he has known My name. 

15 
He shall call upon Me,  

and I will answer him:  

I… with him (…and did we hear that?) 

I… with him… in the trouble  (…He is there 
…in the day of our distress, if we call on Him; He is 
there… in the time of our affliction. He comes to join 
us in the trouble. Psalm 20 says, The LORD hears 
thee in the day of trouble.  

Notice, our tendency is to say: God, get me out 
of my trouble. But it is in the trouble, where our 
faith and confidence in the LORD God is tried in 
the fire, and we discover again and again: He 
can be trusted.  

It is as if GOD Himself wants to jump into the 
messy situation; and beat up all the alligators and 
crocodiles circling around us);  

I… with him… in the trouble. (…GOD says) 

‘I will deliver him’ (…this word is: chalats; 
meaning: not only to deliver, and to rescue; but 
also, to equip for battle!),  

and honor him (…as God our Father tells us 
to honor our father and mother… so likewise, our 
heavenly Father will honor this individual) 

14 
Pois que tanto Me amou (...ou o verso 

podia ler:  porque ela tem o prazer, ou mesmo 
porque ele... ou ela se agarra a Mim... e não vai 
deixar de ir!!),  

portanto Eu o livrarei (...Vou trazê-lo para a 
segurança): 

pô-lo-ei num alto retiro,  

porque ele conhece o Meu nome. 

15 
Quando ele Me invocar,  

e Eu lhe responderei: 

Eu... com ele (... e ouvimos isso?) 

Eu... com ele... estarei na angústia (...Ele 
está lá... no dia da nossa angústia, se apelamos 
Ele; Ele está lá... em o tempo da nossa aflição. 
Ele vem se juntar a nós em o problema. Salmo 20 
diz, o SENHOR ouve-te no dia do trabalho.  

Observe, nossa tendência é dizer: Deus, me tira 
o meu problema. Mas é com os problemas, 
onde nossa fé e confiança no SENHOR Deus é 
julgado em fogo, e descobrimos uma e outra 
vez: Ele pode ser confiável.  

É como se o próprio Deus quer para saltar em o 
situação caótica; e vencer todos os jacarés e 
crocodilos circulando ao redor de nós);  

Eu com ele estarei na angústia. (...DEUS diz) 

‘livrá-lo-ei’ (...a palavra aqui é: chalats; 
significado: não apenas para entregar e resgatar; 
mas também, para equipar para a batalha!),  

e o honrarei (...como Deus, nosso Pai nos diz 
para honrar nosso pai e mãe... então, da mesma 
forma, nosso Pai celestial irá honrar este 
indivíduo) 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


SALMOS 91 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 91 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

7 | iLibros.net internacional © 2012 

16 
With long life will I satisfy him,  

and show him ‘My salvation.’ (…this 
Hebrew word is evidence of God’s great 
goodness, and incredible generosity to all who 
will run to Him; who will lean on Him. This word 
for salvation is: yeshuah. It means ‘salvation’; 
but it also means: deliverance, health, welfare, 
prosperity… and victory! What is also 
interesting is that… from this word, we get the 
name for JESUS. So what is God saying? 

    
Because he clings to Me…  

I will deliver him. 

because he knows My name…  

he shall call upon Me,  

and I will answer. 

I… with him…  

in the trouble. 

I will deliver; and honor; 

With long life will I satisfy him, 

and show him My Salvation.  

My Yeshuah. 

My JESUS! 

 

 

 

 

16 
Com longa vida irá satisfazer-lhe,  

e lhe mostrarei a ‘Minha salvação.’ (…esta 
palavra hebraica é uma prova de grande bondade 
de Deus, e incrível generosidade a todos quem vai 
correr para Ele; quem vai se apoiar sobre Ele. Esta 
palavra de salvação é: yeshuah. Significa 
'salvação'; Mas significa também: libertação, 
saúde, bem-estar, prosperidade... e vitória! O que 
também é interessante é que... a partir desta 
palavra podemos obter o nome do JESUS. Então, o 
que Deus está dizendo?  

Porque ele se apega a Me....  

Eu o livrarei. 

Porque ele conhece o Meu nome...  

ele Me invocará,  

e Eu lhe responderei. 

Eu... com ele ... 

estarei na angústia. 

livrá-lo-ei; e o honrarei; 

Com vida longa irá satisfazer-lhe, 

e lhe mostrarei a Minha Salvação.  

Meu Yeshuah. 

Meu JESUS! 
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