
promessas do seu Senhor, e não nos pensamentos 
humanos. O que realmente importa é o que Deus 
pensa a respeito de todas as coisas, e em Sua Palavra 
está expresso Seus valores morais, Sua justiça, e a 
verdade. Farei das palavras do salmista a minha 
oração, e convido para que seja também a sua:

"De noite lembro-me do teu nome, Senhor! Vou 
obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática: 
Obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, 
Senhor; prometi obedecer às tuas palavras." Salmos 
119:55-57

"Lá vem o crente!", "Lá vem o santinho!", "Lá vem o que 
coloca Deus em tudo!" - É possível que alguém já tenha 
dito estas coisas a seu respeito, ou pior, pode ser que você 
já tenha dito isso a respeito de alguém que vive sua vida 
pautado/a pela Palavra de Deus em todo tempo e em 
qualquer ambiente.

Certa vez disse o salmista: "Lembra-te da tua palavra ao 
teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu 
consolo no meu sofrimento: A tua promessa dá-me 
vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas 
eu não me desvio da tua lei." Salmos 119:49-51 

Inúmeros são os versículos do Salmo 119 que 
demonstram o apego a Deus e Sua Palavra por parte do 
salmista. A zombaria e sofrimento muitas vezes vinham 
dos seus adversários, aqueles que não professavam a 
mesma fé, que não criam em Deus como o único e 
verdadeiro e em Sua Palavra, encontrando seus 
princípios e valores distante deles. Por muitas vezes o 
povo de Deus foi hostilizado por eles e por este motivo 
declarou o salmista: "Fui tomado de ira tremenda por 
causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos 
são o tema da minha canção em minha peregrinação." 
Salmos 119:53-54 Ainda hoje é assim, e assim o será até 
que Ele venha nos tirar deste mundo, ou como diz o 
salmista em nossa "peregrinação".

Seja no âmbito político, pro�ssional, educacional, o 
cristão tem apenas uma posição a ser seguida, e ela não 
é ditada pelas ideologias deste mundo, pois embora 
tenham pontos positivos em algumas, elas nunca serão 
su�cientes. A esperança do cristão verdadeiro está nas 
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