A INFALÍVEL PALAVRA DE DEUS
Salmos 19:1:14
No início deste salmo, Davi declara como a natureza e a criação revelam a glória e a grandeza
do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. De fato, na contemplação das suas obras, nós
podemos conhecer muito sobre o nosso Deus Eterno e seu poder. Porém, na continuação do
salmo Davi mostra como o nosso conhecimento de Deus e da sua vontade para nós pode ser
muito mais profundo através da Lei do Senhor. Davi se refere aqui às escrituras, os testemunhos,
a todas as formas de instrução e revelação que Deus havia dado ao seu povo como fonte
confiável a qual direcionava e preenchia a sua vida.
Não são poucos os momentos em que precisamos de instrução, em que desejamos saber qual a
vontade de Deus para determinada situação e até entender o propósito das nossas vidas. Nesse
salmo Davi exalta a palavra de Deus, fala como ela é capaz de nos dar as respostas em todos
esses momentos e que há recompensa em segui-la, mesmo ao se deparar com suas
advertências.

1.
As características da Lei do Senhor
A partir do versículo 7, Davi se refere à Lei do Senhor por diferentes nomes; testemunho,
decreto, estatutos, mandamentos, juízos. De diferentes maneiras ele está falando de tudo
aquilo que nos revela a vontade do Senhor. Ao usar essas referências, logo ele ressalta alguns
valores preciosos a respeito dela. Ele diz que ela é: perfeita, fiel, certa, pura, límpida e
verdadeira.
Ao se referir a lei do Senhor como perfeita, Davi está declarando que ela já é completa, não
precisando de alguma correção ou adendos para se tornar um guia adequado para nós. As
palavras fiel e certa nos mostram que podemos confiar nela, que não haverá mentiras, pois em
si só a palavra do Senhor já é certa, já é justa. Por fim, quando ele ressalta que ela é pura, límpida
e verdadeira, está dizendo que nela não há manchas, ela não se corrompe.
Você já teve alguma experiência de, ao buscar ajuda para alguma situação, não se sentir seguro
em seguir o que te falaram ou de não ter certeza que aquilo se encaixava na sua situação?
Você tem alguma experiência onde se decepcionou por alguém não cumprir algum combinado
ou por sentir que ao te pedir algo a pessoa tinha algum interesse ou queria tirar vantagem de
você de alguma forma?
Compartilhe uma experiência em que você encontrou uma resposta/direção ao ter seu tempo
com o Senhor e sua palavra.

2.
Os efeitos do conhecimento da vontade do Senhor nas nossas vidas
Após as características que Davi ressaltou a respeito da palavra de Deus, ele fala sobre o que
ela gera em nossas vidas: restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegram o coração,
iluminam os olhos, permanece para sempre.
De diferentes maneiras essas definições escolhidas por Davi revelam necessidades que o
homem tem, que poderiam ser resolvidas ao ter acesso a palavra de Deus. Ela é que vai tocar
diretamente a alma do homem, trazendo revelações da vontade do Senhor, e restaurando,
assim, o que antes estava encoberto pelo pecado. Vai trazer sabedoria aos corações humanos,
que por natureza são simples e tem necessidade de orientação. Vai alegrar o coração ao dar

ao homem a direção e propósito que ele procura. Vai trazer luz e conhecimento sobre coisas
que de nenhuma outra forma lhe seriam iluminados os olhos.
Quais são as falsas fontes de sabedoria e propósito no mundo de hoje? Que tipo de satisfação
e alegria é valorizado no mundo? Você acha que temos encontrado nossa alegria e satisfação
no conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas? E quando isso nos leva a abrir
mão de pecados que antes pareciam ser satisfatórios, ainda assim conseguimos nos alegrar
em segui-las?
Compartilhe alguma experiência em que através da sua palavra Deus te abriu os olhos e fez
você mudar sua forma de agir/olhar para determinada situação.

Conclusão
Nós, seres humanos, carregamos essa necessidade de se sentir dentro de um propósito, de ter
um objetivo a seguir, de ter prazer e alegria no que estamos vivendo, e Deus nos deixou um
guia infalível para direcionar nossas vidas, além do próprio Espírito Santo para nos
acompanhar. Ainda que sejamos cercados de provas que revele sua grandiosidade, é apenas
no mergulhar profundamente na sua palavra que o conheceremos cada vez mais, e assim, sua
vontade para nossas vidas. Precisamos sempre estar buscando nela a direção e confiando
realmente que, diferente de outras fontes de sabedoria, a sua palavra é suficiente para nos
guiar e não nos decepcionará.
Mas o conhecimento da vontade do Senhor sempre nos levará a esse lugar de sermos
advertidos e mudarmos nossas fontes de prazer. O desafio é que, assim como Davi, tenhamos
prazer em seguir as ordenanças que o Senhor tem revelado a nós. Logo, é inevitável que nossas
orações sigam como o salmo de Davi seguiu, reconhecendo que precisamos do auxílio do
Senhor para que nossos pecados não passem despercebidos e nem nos dominem. Que ao
buscar o conhecimento do Senhor, não nos encontremos os mesmos, mas a cada dia
continuemos fazendo da oração de Davi a nossa: Que as palavras da minha boca e o meditar
do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.

