
"safam" os corruptos, e em um dia péssimo, por um 
momento, cobiçar a "prosperidade" desses injustos. 
Em nosso coração pecaminoso, infelizmente, há 
espaço para esta insanidade. Contudo, que ainda ao 
�nal deste mesmo dia possamos voltar a lucidez, a 
exemplo de como �nalizou o salmista: "Quando o 
meu coração estava amargurado e no íntimo eu 
sentia inveja, agi como insensato e ignorante; 
minha atitude para contigo era a de um animal 
irracional. Contudo, sempre estou contigo; tomas 
a minha mão direita e me susténs. Tu me diriges 
com o teu conselho, e depois me receberás com 
honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na 
terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O 
meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, 
mas Deus é a força do meu coração e a minha 
herança para sempre. Os que te abandonam sem 
dúvida perecerão; tu destróis todos os in�éis. 
Mas, para mim, bom é estar perto de Deus; �z do 
Soberano" Sl 73:21-28.

Lembre-se de quem é o nosso Deus e em quem 
está nossa esperança; lembre-se do futuro dos 
perversos, como certa vez disse Spurgeon: "Quando 
Deus viu a Jesus no lugar do pecador, Ele não O 
poupou, e quando Deus encontrar os não regenerados 
sem Cristo, Ele não irá poupá-los."
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A vida cristã é repleta de altos e baixos. Dos 
cristãos mais piedosos aos medíocres, todos nós, na 
qualidade de pecadores, estamos fadados a conviver 
com esta realidade. Com certeza o apóstolo Paulo, 
instrumento de Deus para edi�cação de Sua igreja, 
viveu dias maravilhosos com seu Senhor, mas, houve 
aquele dia no qual bradou: "Miserável homem que 
sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta 
morte?" Rm 7:24. Embora conheçamos a Deus e o 
modo como age o Soberano, constantemente estamos 
sujeitos a nos depararmos com a pior versão de nós 
mesmos.

Este é o retrato do que aconteceu há muito tempo 
no relato do Salmo 73. Alguns atribuem esse salmo a 
Asafe, outros conjecturam ser Asafe apenas o seu 
executor intitulando o rei Davi, seu próprio autor. Em 
um desses dias ruins, o salmista está à beira da 
insanidade: "Quanto a mim, os meus pés quase 
tropeçaram; por pouco não escorreguei. Pois tive 
inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade 
desses ímpios; Assim são os ímpios; sempre 
despreocupados, aumentam suas riquezas. 
Certamente foi-me inútil manter puro o coração e 
lavar as mãos na inocência Sl 73.2-3; 12-13. Ele 
inicia o salmo reconhecendo a bondade de Deus, 
porém, logo depois reconhece que estava prestes a 
tropeçar, invejando aqueles cujas vidas são uma 
afronta a Deus, pensando por um instante que o 
Senhor estava alheio às suas perversidades.

Você pode olhar o cenário atual em que  vivemos, 
a perversidade aumentando, a maneira como se 

À beira da insanidade! 


