Davi: um homem natural. Porém, um homem
segundo o coração de Deus!
Leia o Salmos 34

“Perto está o Senhor dos que tem o coração
quebrantado, e salva os contritos de espírito.”
(Sl 34. 18).
Davi tem sido para a Igreja uma grande
referência de vida com Deus, exemplo de

espiritualidade
perspectiva

viva!
humana

Sua

biografia

numa

e

natural,

pode

erroneamente indicar alguém de vida moral e
espiritual duvidosa.
Mas, num olhar mais atento à graça de
Deus, descobrimos elementos que faz do mais
conhecido rei dos judeus, este exemplo tão
vívido para a Igreja.
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Sim, porque encontramos em Davi um
homem de personalidade sensível e criativa:
músico talentoso, autor de orações comoventes
e reveladoras das entranhas da alma humana
(seja em seu estado eufórico-celebrativo, seja
em seus lamentos e dores produzidas pela
solidão e pela perseguição). Ao mesmo tempo,
este rei poeta, lidera com firmeza e coragem só
encontradas

nos

grandes

e

vitoriosos

guerreiros, dos quais ele terá sido um dos mais
destacados.
A mesma destra que tangia com unção
instrumentos de cordas espantando espíritos
perturbadores, também manejava mortalmente
armas de guerra vencendo aos milhares os
inimigos de Judá e Israel!
Daí

vem

o

neotestamentário, mas não só.

reconhecimento
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Davi, também, descobriu em sua vida um
grande segredo: a presença de Deus! “Uma
coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa
morar na Casa do Senhor todos os dias da
minha vida, para contemplar a formosura do
Senhor...” (Salmos 27. 4). O homem segundo o
coração de Deus aprendeu que a presença de
Deus era o segredo de seu sucesso.
Provou que Iaweh queria estar com ele
nos

momentos

bons,

mas

também

nos

momentos difíceis. Sendo homem de guerra e
muito reconhecido por seu povo, estava sujeito
às tentações de sua posição e sucumbiu a
algumas delas. Por isto seu exemplo se torna
tão especial para nós, pois aprendeu às duras
penas, que Deus não se ausenta da vida dos
filhos/as por causa do pecado.
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Davi descobriu em sua experiência que
Deus “está perto dos que têm coração
quebrantado”. O coração quebrantado é o
estado interior do ser humano sensível,
inclusive ao peso do pecado. O ser humano de
coração quebrantado tem Deus por perto, e se
deixa conduzir ao arrependimento! Portanto, o
coração quebrantado é a antessala do perdão,
que por sua vez é o remédio da cura de todas as
feridas da alma humana!
O homem segundo o coração de Deus não
se tornou um grande exemplo para a Igreja por
ter feito tudo certo em sua vida! Antes, tornouse referência por que nos ensinou o princípio do
‘coração quebrantado’. Que é a maneira de
deixarmos

Deus

concertar

coisas

que

inevitavelmente estragamos através do pecado.
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Por isto, Davi orou em outro salmo, o de
número 32: “Enquanto eu calei o meu pecado,
os meus ossos se consumiam dentro em mim!”.
Oração:
Supliquemos a Deus para nos manter com o
coração quebrantado, arrependidos/as, pois é
destes/as que Ele está favoravelmente por
perto!

Pensamento para o dia:
O arrependimento é a posição que antecede o
perdão e a cura.
Oremos:
Para que sejamos homens e mulheres segundo
o coração de Deus.

| Rev. Marcelo Nunes
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