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Como manter a fé em tempos difíceis?

Vivemos em uma época caracterizada cada vez mais pela erosão da responsabilidade 
e dos princípios. Tudo é permitido e está aí para ser experimentado, dizem as vozes dos 
influenciadores que ecoam pelo planeta. Entretanto a Bíblia ensina que “Todas as coisas são 
lícitas,  mas  nem  todas  convêm;  todas  as  coisas  são  lícitas,  mas  nem  todas  edificam”  (1Co 
10.23NAA).  Na versão NTLH, o mesmo texto diz: “Podemos fazer tudo o que queremos. Sim, 
mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil”. Então, satisfazer 
o ego, pode custar caro.

As escolhas determinam as consequências, “…pois o que a pessoa semear, isso também 
colherá”, (Gl 6.7). 

O Salmo 130.1,2,5 retrata o lamento de alguém que cedeu, cometeu um erro e colheu 
consequências  graves.  Qualquer  um de  nós  poderia  ser  o  protagonista  dessa  história, 
afinal “todos pecaram” (Rm 3.23). Entretanto, a beleza desse Salmo não está em apontar o 
erro,  mas na expressão de arrependimento e  confiança na misericórdia  de Deus:  “Das 
profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alertas os teus ouvidos às 
minhas súplicas. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra.”

É a oração de alguém que está nas profundezas e dá um salto de esperança, quando 
põe sua confiança em Deus. Se ele não tivesse persistido na fé em Deus, ele não teria saído.

Possivelmente  o  autor  desse  Salmo desejaria  ter  evitado  cair  na  cilada,  mas  não 
conseguiu. Seja lá o que gerou a ida para as profundezas e quanto tempo ele passou lá não 
temos ideia, mas o mais importante é que ele encontrou a saída mantendo a fé em Deus.

Manter a  fé  é  o melhor jeito de persistir  no tempo de espera.  É um exercício de 
acreditar que deixar nossa vida sob o controle de Deus,  resultará no melhor desfecho: 
entregar, confiar e descansar (Sl 37.5). 

Durante o tempo de espera, duas coisas nos ajudam a nos manter firmes: oração e 
estudo da Bíblia.

- A oração aumenta a amizade com Deus - “Vocês me buscarão e acharão quando me 
buscarem de todo o coração”(Jr 29.13) e nos livra dos temores - “Busquei o Senhor e ele me 
acolheu, livrou-me de todos os meus temores”(Sl.34.4).

- O estudo da sua Palavra, gera o conhecimento dele - “O que me consola na minha 
angústia  é  isto:  que  a  tua  palavra  me  vivifica”(Sl  119.50)  e  nos  orienta  por  onde  andar  - 
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra; ela é luz para os meus caminhos”(Sl 119.105).

Depois de sair das profundezas de tormentos da alma, a mudança de atitude deve 
perdurar. Deus nos dá as condições para evitar as ciladas, quando submetemos a Ele os 
nossos planos. “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria”, (Pv 9.10), “O temor do Senhor é 
uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte” (Pv 14.27). 


