
Lamentações 3.21

O cenário do livro de Lamentações não é 

nada favorável, talvez o título do livro já aponte 

para isso. A destruição e ruína de Jerusalém 

(587 a.C.) ocorreram devido à sua infidelidade à 

aliança (Dt 27,28) e foi descrita como a mais 

dolorosa memória de Israel.

Mas afinal de contas, o que poderia dá-los 

esperança? 

Não seria um pensamento positivo de que 

um dia as coisas iriam melhorar, conforme 

muitos interpretam esse versículo. A esperança 

do povo de Israel repousava sobre o caráter de 

Deus. Conforme o versículo seguinte nos 

aponta;

"As misericórdias do SENHOR são a causa 

de não sermos consumidos, porque as suas 

compaixões não têm fim; renovam-se cada 

manhã “ 3.22,23

A esperança repousava no caráter 

misericordioso de Deus. Mas como Deus 

demonstrou a sua misericórdia ao povo?

Observo cinco maneiras:

1) Compaixão 

"pois, ainda que entristeça a alguém, usará de 

compaixão segundo a grandeza das suas 

misericórdias." 3.32

A palavra que descreve compaixão neste 

versículo é a mesma usada para descrever a 

compaixão de um pai para com seu filho (Sl 

103.13). 

2) Relacionamento

"De mim te aproximaste no dia em que te 

invoquei; disseste: Não temas." 3.57

A aproximação de Deus revela que Ele está 

disposto a se relacionar e ter intimidade com 

aqueles que O invocam.

3) Restauração

"porque não aflige, nem entristece de bom 

grado os filhos dos homens" 3.33

Havia um propósito para aquilo que o povo 

estava enfrentando: a sua restauração.

4) Perdão

Naquele cenário, a esperança que os dirigia 

repousava na certeza de que o Deus que pune 

é também o Deus que perdoa, restabelece e 

resgata.

5) Não estar indiferente

"Pisar debaixo dos pés a todos os presos da 

terra, perverter o direito do homem perante o 

Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, 

não o veria o Senhor?" 3.34-36

O Senhor não estava indiferente com 

aquela questão. 

Graças a Deus por se inclinar aos 

miseráveis diante de situações deploráveis. 

Sua misericórdia é a nossa esperança! 
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"Quero trazer à memória o que me pode dar esperança"


