PEDIDOS DOS SALMISTAS

UM CORAÇÃO PURO PARTE 2

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro; renova dentro de mim um espírito ﬁrme.” Salmo 51.10

DESEJO DE MUDANÇA
Somos o segundo país onde mais se realizam cirurgias plásticas no mundo, estamos entre os que mais desejam
mudanças políticas e temos uma das maiores ﬁlas para transplantes em todo planeta, com quase 50 mil pessoas.
O Brasil, que por muito tempo foi chamado de país do futuro é, certamente, um país que anseia por mudança. No
Salmo 51, em um dos momentos mais dramáticos de sua vida, Davi chegou à conclusão de que precisava mudar.
Não se tratava, todavia, de aparência, crise no governo ou falência de algum órgão. Davi estava com um coração
corrompido pelo pecado e, diante do Deus Todo-Poderoso, clamou por um novo coração. Dando prosseguimento
à nova série de mensagens, vamos meditar hoje sobre mais um pedido de salmista.
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COMO MUDAR UM CORAÇÃO IMPURO?

A história de Davi e de seu adultério com Bate-Seba começa dizendo que “…no tempo em que os reis costumam
sair para a guerra […] Davi ﬁcou em Jerusalém” (2Samuel 11.1) e termina concluindo: “...Mas o que Davi fez
desagradou ao Senhor” (2Samuel 11.27). Do primeiro ao último verso deste capítulo, vemos um homem escolhido
por Deus, que recebeu tudo do Senhor (2Samuel 12.8-9), dar vazão com total intensidade a seus desejos carnais.
Davi adulterou, assassinou e enterrou um ﬁlho fruto de traição a um de seus homens mais leais. Ao tomar
consciência do mal que ﬁzera e se arrepender, ele escreve o salmo 51 e nos mostra como uma Vida Piedosa pode
nos levar à conﬁssão, à suplica e ao voto.
3 A IMPORTÂNCIA DA CONFISSÃO PARA MUDANÇA DO CORAÇÃO
Ao ser procurado por Natã, Davi não se esquivou, ele assumiu seu pecado e não terceirizou seus erros, aceitando
a exortação. Ele não pegou o caminho da justiﬁcativa, uma vez que pecado não se explica, cabendo a quem o
comete admitir sua autoria e consequências (Salmos 51.3-4). O maior desaﬁo para que um coração seja
transformado não está na gravidade do pecado, mas em ter consciência dele. E isso é feito por meio da conﬁssão,
uma prática que Deus promete responder com perdão e puriﬁcação (1João 1.8-9). Não importa o que tenhamos
feito, “Ele é ﬁel e justo para nos perdoar os pecados e nos puriﬁcar de toda a injustiça” (1João 1.9). Deus é
especialista em mudar corações humanos. Nossa parte é reconhecer: “...Pequei contra o Senhor!...” (2 Samuel
12.13).

4 A IMPORTÂNCIA DA SÚPLICA PARA MUDANÇA DO CORAÇÃO
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha culpa e puriﬁca-me do meu pecado.” Davi recorreu àquele que poderia perdoá-lo, mas
também transformá-lo. Quando ele fez isso, passou de impuro a limpo, de ﬁlho morto a vivo como o pródigo (Lucas
15. 11-32), de culpado a inocentado como a mulher pega em adultério (João 8.10-11), de corrupto a honesto como
Zaqueu (Lucas 19.1-10). Em sua súplica, experimentou que Deus apaga transgressões, lavando-nos e
puriﬁcando-nos. Davi suplicou e se derramou, e Deus ouviu e o transformou, porque não rejeita um espírito
quebrantado (Salmos 51.17).
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A IMPORTÂNCIA DO VOTO PARA MUDANÇA DO CORAÇÃO

“Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de
sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.” (Salmos 51.13-14). Não há
promessas mirabolantes, nem garantias de que não haverá mais falhas ou erros. O que Davi quer, mais do que
qualquer coisa, é voltar a ter uma vida de adoração e devoção. Seu voto revela que a melhor forma de viver é andar
nos caminhos do Senhor, em sua presença. Davi não promete que não vai mais pecar, mas que vai testemunhar a
respeito da justiça de Deus.

PARE, PENSE E DEIXE DEUS MUDAR SEU CORAÇÃO
“...Deus disse: ‘Davi, ﬁlho de Jessé, é um homem segundo o meu coração; fará tudo que for da minha vontade.” (Atos
13.22). É assim que o Novo Testamento apresenta o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Thomas
Watson disse: “Enquanto o pecado não for amargo em minha vida. Cristo e sua graça não serão doce”. Davi aprendeu
que o pecado é sempre amargo, por mais que pareça gostoso. Ele nos deforma, desconﬁgurando a imagem e a
semelhança que temos de Deus. E é só o próprio Deus que, por meio de um caminho de conﬁssão, súplica e voto,
poderá nos devolver, com seu perdão, o rosto pelo qual o faremos conhecido em toda terra.
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