
 

AQUIETAI-VOS E SABEI... 

“Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. 

Ele diz: ‘Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, 

o Rei do mundo inteiro.’ O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado; o Deus de 

Jacó é o nosso refúgio.” Salmos 46:1,10-11 

No Congresso Louvação 2011, a Pra. Ana Paula Valadão cantou em nossa 

igreja a canção “Ele está aqui” (Be Still de Keri Jobe) cujo refrão diz: “Calma, meu 

coração. Calma, meu coração. Espera só no Senhor! Calma, meu coração. Aquietai-

vos e sabei que Ele é Deus. Ele está aqui! Calma, meu coração. Calma, meu coração. 

Espera só no Senhor! Aquietai-vos e sabei…”. Ouvindo novamente essa canção fui 

levada a meditar em Salmos 46 e em alguns comentários encontrei informações 

interessantes, como a de que este também ficou conhecido como o “Salmo de 

Lutero”, já que era o favorito do reformador e foi sua inspiração para a composição 

do hino “Castelo Forte”. 

Não se sabe quantas canções foram escritas tendo este salmo por base, mas a 

verdade é que sua mensagem é muito oportuna para os dias em que estamos 

vivendo, não é mesmo? Em quantos momentos, nos últimos dias, tivemos que parar, 

suspirar e dizer a nós mesmos: “Calma, meu coração. Espera só no Senhor!”. Os dias 

têm sido difíceis e tendemos a nos desesperar, mas a Palavra de Deus é viva e nos 

garante que Ele é Deus e que continua no controle de tudo, caso contrário não teria 

nos instruído a confiar nEle. Na verdade, Deus espera não somente que confiemos, 

mas que descansemos… aquietemos...  No versículo 10 Ele é enfático ao dizer: 

“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado 

sobre a terra.” 

Aquietar-se não significa ficar “mudo” diante de tudo o que ocorre, mas sim 

abter-se da murmuração, reclamação e inquietação, reações que não devem fazer 

parte da vida dos filhos de Deus. Isso é possível? Sim! Se não fosse, Deus não 

esperaria o mesmo de nos.  Vamos abrir nossos lábios sim, mas para adorar a Deus, 

interceder com ações de Graças (como nos instrui Paulo em Filipenses 4.6) e anunciar 

aos quatro cantos, a tempo e fora de tempo, a esperança e a paz que encontramos 

em Cristo.Nossos lábios e vidas são instrumentos nas mãos do artista supremo. 

Vamos nos deixar ser usados por Ele, e por mais ninguém! 

Boa semana, pessoal! 

Min. Tallita Todeschini 

 


