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É um tremendo absurdo! A maldade que 
temos presenciado em nossos dias chegou a 
níveis nunca vistos anteriormente. Seria normal 
pensar assim com a quan�dade de informações 
às quais temos �do acesso nos dias atuais, mas 
a bem da verdade, o que vemos nos dias de 
hoje, não passa de um reflexo do que se tornou 
a humanidade após a queda do homem. Apesar 
de con�nuar sendo um absurdo, teremos que 
concordar com o que disse certa vez o sábio: 
"não há nada novo debaixo do sol" (Ec 1.9).

A maldade já estava em pleno vigor como 
podemos lembrar de Caim, no início de tudo, ou  
assim como Asafe expressou sua indignação no 
Salmo 73: "Vejam como os perversos desfrutam 
uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se 
multiplicam. Tentei compreender por que 
prosperam; que tarefa difícil!" Sl 73.12, 16 Viver 
em um país cheio de impunidade certas vezes 
nos amedronta e nos assalta as esperanças, 
principalmente quando por um momento 
voltamos nossos olhos para outros lugares que 
não o Senhor.

Até que este mundo acabe de vez, o que 
podemos estar certos é das batalhas e 
dificuldades que enfrentaremos. Davi nos 

Salmos 9 e 10 nos relembra o lugar onde 
devemos depositar nossa confiança e 
voltarmos novamente nossos olhos, embora 
assim como Asafe, também se pergunte: "Ó 
Senhor , por que permaneces distante? Por que 
te escondes em tempos de aflição?" Sl 10.1 O 
salmista sabe que tão certo quanto os maus se 
levantam, o nosso Deus Soberano con�nua no 
trono. Tanto Asafe quanto Davi, sabiam 
perfeitamente o que o Senhor reservava para 
os ímpios; para os zombadores e corruptos. Sl 
73.17-28;

Somos chamados mais uma vez a imitar os 
salmistas e orar com fé pois, por mais mor�fera 
que seja a ameaça, por mais poderoso que seja 
o inimigo, nos basta orar, porque o Senhor é 
Rei; Ele conhece nossas necessidades e está 
comprome�do a nos levantar, ajudar e nos 
abrigar com segurança. No tempo certo Ele 
agirá e "que aflição espera os que chamam o 
mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz 
e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce 
de amargo! Que aflição espera os que são 
sábios aos próprios olhos e pensam ter 
entendimento!" Is 5.20-21
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No tempo
dEle!


