
Salmos 131 

Confiança e gratidão ao Senhor 

1 SENHOR, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar; não ando à 

procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. 

Davi não era soberbo - Devemos ser governados por Deus em nosso viver. 

Temos de ser contentes com a porção que Deus nos designou, considerar aquilo 

para o que Deus nos chama e não almejar nos moldarmos aos nossos próprios 

desejos. Temos de ser moderados em nossos desejos, evitar envolvimento em 

empreendimentos temerários e limitar-nos alegremente à nossa própria esfera, em 

vez de tentar grandes coisas. 

Não é o orgulho que conduz os homens, instigados por suas paixões, a realizarem 

com ousadia lutas presunçosas, a prosseguiram precipitadamente em seu curso e 

lançarem o mundo inteiro em confusão?  

Se essa altivez de espírito fosse refreada, a consequência seria que todos os 

homens obteriam moderação na conduta.  

Os olhos de Davi não eram altivos - Não havia sintomas de orgulho em seu 

semblante ou gestos, como descobrimos em Salmos 18:27, no qual ele condena o 

olhar soberbo. Enquanto ele freava a ambição de seu coração, cuidava para que 

seus olhos não cedessem ao seu coração em quaisquer aspirações cobiçosas por 

grandeza. Em resumo, todos os sentidos, bem como o seu coração, foram sujeitos 

às restrições da humildade. 

Não andava a busca de grandes coisas - Ao negar que andava a busca de 

grandes coisas, devemos supor que Davi se referia à disposição ou à atitude de 

sua alma. Apesar da realidade de vida ser outra, ele se confinava unicamente ao 

objetivo de servir a Deus. 

Em contrapartida, os que se rendem à influência da ambição, logo se perderão. 

Vemos como Deus confunde a soberba e os empreendimentos orgulhosos dos 

filhos deste mundo. Correm todo o curso de sua carreira selvagem, reviram a terra 

de ponta cabeça, a seu bel-prazer, e estendem sua mão em todas as direções; são 

cheios de complacência na ponderação de seus próprios talentos e aptidões; e, 

num momento, quando todos seus planos já foram plenamente formulados, são 

inteiramente subvertidos, porque não há neles nenhuma firmeza. Daniel 2:20-21 

Enquanto isso, os que se submetem a Deus, como Davi, mantendo-se em sua 

própria esfera, moderados em seus desejos, desfrutarão uma vida de tranquilidade 

e segurança. 

2 Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma; como a criança 

desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha 

alma para comigo. 



Aqui, ele emprega uma figura que explica apropriadamente o que ele quer dizer e 

se compara a uma criança desmamada.  

Por meio disso, tencionava dizer que havia banido todas as ansiedades que 

inquietam o homem de ambição e estava disposto a viver satisfeito com a porção 

designada por Deus a ele. 

No tocante às palavras, aquietar a minha alma como uma criança, era como se ele 

dissesse que a conformaria a essa semelhança. E faria isso visando, como ele 

mesmo declara, manter-se em silêncio. Isaías 53:7 

Aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos pelos quais muitos 

trazem inquietude a nós mesmos.  

Mateus 18:3 E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e 

não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos 

céus. 

Salmos 20:7 Uns confiam em carros, outros, em cavalos; nós, porém, nos 

gloriaremos em o nome do SENHOR, nosso Deus.  

Os desejos fúteis com os quais os homens se deixam arrebatar provêm de sua 

busca por sabedoria e prudência acima do que é necessário.  

Mas, Davi acrescenta: minha alma está quieta em mim, não como que expressando 

a linguagem de autoconfiança, e sim falando como se sua alma estivesse suave e 

pacificamente em seu seio, imperturbável ante os desejos desordenados.  

Ele contrasta a agitação externa e tumultuosa que prevalece naqueles que 

possuem um espírito descontente com a paz que reina no homem que permanece 

na vocação do Senhor. 

3 Espera, ó Israel, no SENHOR, desde agora e para sempre. 

Com base neste versículo final do Salmo, percebemos a razão porque Davi afirmou 

nada haver realizado com base no espírito de ambição carnal.  

Ele convoca Israel a esperar no Senhor. Davi sabia que Deus estava no controle de 

tudo e segundo a Sua vontade, ele se assentara no trono do reino.  

Nossa esperança é segura quando cultivamos opinião humilde e sóbria a respeito 

de nós mesmos, não desejando nem tentando fazer algo sem a direção e 

aprovação de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descansando em Deus 

 

Ó Deus, altíssimo, o pensamento de Tua infinita serenidade me alegra, pois estou 

lutando e sofrendo, perturbado e angustiado, mas Tu estás para sempre em 

perfeita paz.  

Os que confiam em Teus desígnios não sofrem nenhum receio ou insatisfação, eles 

permanecem firmes como os montes eternos.  

Teu poder independe de tempos e situações. 

Tua bondade não pode ser contida.  

Tu tiras ordem da confusão, e minhas derrotas são transformadas para Ti em Tuas 

vitórias. O Senhor Deus onipotente reina. 

Eu venho a Ti como um pecador, com preocupações e tristezas, para lançar cada 

ansiedade inteiramente a Ti, cada pecado clamando pelo precioso sangue de 

Cristo. 

Reaviva a profunda espiritualidade em meu coração; permita-me viver perto do 

grande Pastor, ouvir a Tua voz, conhecer Teus sons, seguir os Teus chamados. 

Guarda-me do engano ao fazer-me habitar na verdade, ajudando-me a andar no 

poder do Espírito.  

Dá-me mais intensidade de fé nas verdades eternas, ardendo dentro de mim pela 

experiência das coisas que eu conheço. 

Faça-me nunca ter vergonha da verdade do Evangelho, que eu possa suportar a 

sua reprovação, ver a Jesus como em Tua essência, conhecendo-O no poder do 

Espírito. 

Senhor, ajuda-me, pois estou frequentemente morno e frio; a incredulidade deforma 

a minha confiança, o pecado me faz esquecer de Ti.  

Faça com que as ervas daninhas que crescem em minha alma sejam cortadas em 

suas raízes; concede-me conhecer que eu realmente vivo somente quando eu vivo 

para Ti, para que todo o restante seja insignificante. 

Somente a Tua presença pode fazer-me santo, devoto, forte e feliz.  

Habita em mim, gracioso Deus. 

Oro no precioso nome de Jesus, amém. 

 


