
Salmos 51:1-19 

Do mestre de canto. Salmo. De Davi 

Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a 

tua benignidade; apaga as minhas 

tansgressões, segundo a multidão das tuas 

misericórdias. 

Lava-me completamente da minha 

iniqüidade, e purifica-me do meu pecado. 

Pois eu conheço as minhas transgressões, e o 

meu pecado está sempre diante de mim. 

Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o 

que é mau diante dos teus olhos; de sorte que és justificado em falares, e inculpável em 

julgares. 

Eis que eu nasci em iniqüidade, e em pecado me concedeu minha mãe. 

Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo; faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto 

da minha alma. 

Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. 

Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. 

Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniqüidades. 

Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. 

Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu santo Espírito. 

Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. 

Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. 

Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará 

alegremente a tua justiça. 

Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. 

Pois tu não te comprazes em sacrifícios; se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. 

O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração quebrantado e contrito não 

desprezarás, ó Deus. 

Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém. 

Então te agradarás de sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas; então 

serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. 

Quando pensamos em Davi, logo nos vem a mente que ele era pastor, poeta, matador de 
gigante, rei e antepassado de Jesus ― em resumo, um dos maiores homens do AT. Mas existe 
uma outra relação junto a esta: traidor, mentiroso, adúltero e assassino. A primeira lista 
fornece as qualidades que todos nós gostaríamos de ter; a segunda, as que poderiam ser reais 
a nosso respeito. A Bíblia não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. Ele ainda é 
lembrado e respeitado por seu coração voltado para Deus. Quando aprendemos que 
compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que de suas fraquezas, deveríamos ficar 
curiosos para descobrir o motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como “o homem segundo o 
meu coração”  
(Atos 13:22) - E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu 
testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que 
executará toda a minha vontade. 
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Davi, apesar de suas fraquezas, possuía uma fé inabalável na fiel e poderosa natureza de Deus. 
Foi um homem que viveu com grande prazer. Ele pecou, mas foi rápido em confessar suas. 
Suas confissões eram de coração, e seu arrependimento genuíno. Nunca negligenciou o 
perdão de Deus ou tomou sua bênção como uma concessão. Em troca, o Senhor nunca lhe 
negou seu perdão ou as retribuições de suas ações. Davi experimentou a alegria do perdão 
mesmo quando teve que sofrer as consequências de seus pecados. 
 
Nossa tendência é inverter os papéis. Na maioria das vezes preferimos evitar as consequências 
a experimentar o perdão. Embora tenha cometido um grande pecado, Davi deliberadamente 
não repetiu o mesmo erro. Ele aprendeu com suas falhas porque aceitou o sofrimento que 
estas lhe trouxeram. Com frequência parece que não aprendemos com nossos enganos ou 
com as consequências resultantes deles. Quais mudanças seriam necessárias para que Deus 
encontrasse esse tipo de obediência em você? 

 

 


