
Vivemos em um mundo que por causa do 
pecado, é permeado de injustiças, 
assassinatos, sofrimento e toda sorte de 
ofensas ao caráter santo de Deus. Nesse 
mundo há muitos que percebem a si mesmos 
como invulneráveis, além de toda lei humana e 
divina, a ponto de proferirem blasfêmias 
contra Deus e pisotearem a tantos quantos 
podem. Nessa senda, aos olhos humanos 
esses indivíduos parecem sempre se livrar, não 
pagam por seus crimes e com frequência suas 
vidas são repletas de bens. Por outro lado, na 
perspectiva divina, revelada na Bíblia, a 
atitude do Senhor não poderia nos parecer 
mais curiosa: Deus ri.

Ele não ri como quem bem humorado ri de 
uma boa história, nem tão pouco o riso de 
alguém constrangido ou disfarçando. Mas sim, 
diante da prepotência e petulância de 
indivíduos e nações que pensam que podem 
de alguma forma macular o plano divino, a 
Palavra do Senhor nos diz que “Do seu trono 
nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles (Sl 
2.4). É um riso de juízo, um riso que ecoa a 
soberania do rei dos céus e da terra, que expõe 
a tolice das nações que tramam em vão (Sl 
2.1). É um riso de alerta ao ímpio, que 
perverso e atentando contra os que querem 
servir ao Senhor (Sl 37.1,12), não percebe que 
“o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que 
o dia deles está chegando.” (Sl 37.13).

Esse riso, estrondoso e terrível, é sim juízo 
iminente contra todos que obstinadamente 
tem atentado contra o Senhor. Mas para 
aquele que creu no Senhor Jesus como seu 

salvador, esse riso é a nossa esperança. Este 
mundo não é um trem desgovernado e sem 
direção. Ele tem dono, diz a Palavra de Deus 
que “Do Senhor é a terra e tudo o que nela 
existe, o mundo e os que nele vivem” (Sl 24.1). 
Cientes dos atentos olhos de Deus, como 
filhos de Deus, podemos tal como o salmista 
expressou no Salmo 37: Confiar no Senhor e 
fazer o bem (v. 3), se deleitar no Senhor (v. 4), 
entregar o caminho ao Senhor (v. 5), 
descansar e aguardar no Senhor, sem invejar o 
ímpio (v. 7), evitar a ira e rejeitar a fúria (v. 8) e 
tantas outras expressões de um 
relacionamento vivo com o nosso Deus.

No momento as coisas podem sim 
parecerem confusas e dolorosas, mas 
descanse no Senhor e fortaleça nele a sua 
esperança, convicto de que “O Senhor cuida 
da vida dos íntegros, e a herança deles 
permanecerá para sempre.” (Sl 37.18)
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