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SABEDORIA PARA VIVER 

Salmo 37 

25Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos 
mendigarem pão.     

 Em tempos como os nossos, a tentação é se enfurecer e esbravejar; queremos partir 

pro braço, resolver no grito e no tapa. Só que não! Não sararemos as coisas com força e 

com poder, mas pelo Espírito, o Espírito do Evangelho. 

 Jesus disse assim (Mt 5.5, versão ARA): “Bem-aventurados [felizes ou abençoados] os 

mansos [humildes, gentis], porque herdarão a terra”. Sabe o que é mais impressionante nessas 

palavras de Jesus? Nem é tanto que elas nos convocam a confiar e viver de modo manso, 

humilde e gentil, face a tantas impiedades, barbaridades e injustiças, mas que elas foram 

retiradas, ipsis litteris, do Salmo 37, que no verso 11 diz assim (versão ARA): “Mas os 

mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz”. 

 O que é ser manso? O Salmo 37 é a melhor resposta para esta pergunta; pois, nas 

palavras de Derek Kidner — renomado acadêmico do livro de salmos, ele é a melhor 

exposição ou explicação das palavras de Jesus em Mateus 5.5 (versão ARA): “Bem-

aventurados os mansos, porque herdarão a terra”. Diante desta afirmação, a carne do “justo” 

troveja: “Como assim, Senhor? Mansidão face ao caos! Assim não dá!” Mas é. 

 Davi, velho em idade (Sl 37.25), havia caminhado o bastante com Deus para poder, 

neste salmo, nos oferecer o que ele nos ofereceu. Inspirado por Deus, foi ele, Davi, que 

primeiro disse que “os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz” (Sl 37.11). 

Como nós precisamos desta sabedoria (ou espírito) hoje no Brasil e no mundo! 

 Este é um salmo de sabedoria: fala ao homem, não a Deus; não é tanto uma oração 

quanto uma lição — lição de sabedoria, sabedoria para viver. Tanto o tom como o estilo 

desse salmo possuem algumas afinidades com Provérbios. A mensagem central é a 

segurança do homem justo nas mãos de Deus. Certo disso, o homem confia e se amansa. 
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 Davi, portanto, está ensinando que ele tinha vivido o bastante para aprender que 

sabedoria para viver consiste em saber se colocar manso e humilde nas mãos de Deus, 

independentemente das circunstâncias ou de quem esteja no poder. Afinal, “os mansos 

herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz” (Sl 37.11); no final, eles, os mansos, é 

que “herdarão a terra” (Mt 5.5). 

 Convido você a sobrevoar este salmo comigo, em busca de sabedoria para viver. 

Como faremos esse voo panorâmico? De que forma dividiremos esse salmo? Como se 

trata de um acróstico — ou seja, uma nova letra do alfabeto hebraico inicia uma nova 

frase a cada dois versículos (1-2; 3-4; etc.), o salmo é difícil de ser dividido de forma 

didática para o nosso estudo. No entanto, parece haver um caminho possível; isto é: 

sabedoria para viver consiste em aprender esperar (vv. 1-11); sabedoria para viver consiste 

em saber observar (vv. 12-26); e sabedoria para viver consiste em decidir obedecer (vv. 27-40). 

1. Sabedoria para viver consiste em aprender esperar (vv. 1-11) 

1Não se preocupe [não te indignes; não se aborreça; não se esquente; não frite] com os 
perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. 2Pois, como o capim, logo secarão 
e, como a grama verde, logo murcharão. 

 Aprenda a esperar! Não exploda com os perversos nem os inveje (note os extremos do 

nosso coração: ora queremos nos vingar de quem peca ou achamos que pecou contra nós, 

ora queremos desfrutar das delícias dos pecados deles!). É questão de tempo até que eles 

percam seiva ou vida (logo secarão) e formosura ou prestígio (logo murcharão). 

 Como esperar? Com fé, esperança e amor. Que tipo de fé, esperança e amor? Veja e 

observe os imperativos seguidos de promessas: 

3Confie no SENHOR e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. 4Busque 
no SENHOR a sua alegria, e ele lhe dará os desejos de seu coração. 5Entregue seu 
caminho ao SENHOR; confie nele, e ele o ajudará. 6Tornará sua inocência radiante 
como o amanhecer, e a justiça de sua causa, como o sol do meio-dia. 7Aquiete-se na 
presença do SENHOR, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que 
prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. 8Deixe a ira de lado! Não se 
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enfureça! Não perca a calma; isso só lhe trará prejuízo. 9Pois os perversos serão 
destruídos, mas os que confiam no SENHOR possuirão a terra. 10Em breve, o perverso 
desaparecerá; ainda que o procure, não o encontrará. 11Os humildes possuirão a terra e 
viverão em paz e prosperidade.  

 Sabedoria para viver consiste não em explodir de fúria contra o pecador ou se 

corromper com o pecado, mas em aprender a esperar no Senhor (mansidão é saber 

esperar em Deus); esperar com fé nas promessas de Deus, com confiança nos propósitos de 

Deus, com prazer na pessoa de Deus, com paciência e piedade na presença de Deus. Quem 

aprende a esperar no Senhor renova suas forças e vive o bastante para desfrutar de paz e 

prosperidade nas regiões celestes. 

2. Sabedoria para viver consiste em saber observar (vv. 12-26) 

 A segunda parte desse salmo nos leva a outra planície deste vasto campo que é a 

doutrina da providência de Deus. Na primeira parte ou planície, vimos que devemos 

aprender a esperar. Agora, nesta segunda planície, descobrimos que, enquanto esperamos, 

devemos saber observar. Observar o quê? Observar, em contraste, o caminho do justo e o 

caminho do injusto. A observação revelará que Deus é pelo justo — isto é, provê com graça 

para o justo (vv. 16-26) e pune com justiça o ímpio (vv. 12-15). 

12O perverso trama contra o justo; rosna e lhe mostra os dentes. 13Mas o Senhor ri, 
pois vê que o dia do julgamento se aproxima. 

14Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos, para matar o pobre e o 
oprimido, para massacrar os que são corretos. 15Suas espadas, porém, lhes 
atravessarão o próprio coração, e seus arcos serão quebrados. 

16Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. 17Pois a força dos perversos 
será despedaçada, mas o SENHOR sustenta os justos. 

18A cada dia, o SENHOR cuida dos íntegros; eles receberão uma herança que dura 
para sempre. 19Em tempos de calamidade, não serão envergonhados; mesmo em dias de 
fome, terão mais que o suficiente. 20Os perversos, contudo, morrerão; os inimigos do 
SENHOR são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. 
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21O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. […] 
26O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. 

22Aqueles a quem o SENHOR abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem 
amaldiçoa serão destruídos. 

23O SENHOR dirige os passos do justo; ele se agrada de quem anda em seu caminho. 
24Ainda que tropece, não cairá, pois o SENHOR o segura pela mão. 

25Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos 
mendigarem pão. 

 Sábio é quem aprendeu a observar a providência de Deus na vida dos justos e dos 

injustos, aqui e agora, mas principalmente à luz da eternidade. Essencialmente, o que se 

observa é que Deus pune com justiça o ímpio (vv. 12-15) e provê com graça para o justo (vv. 

16-26). Sabedoria para viver, portanto, consiste em saber observar. 

3. Sabedoria para viver consiste em decidir obedecer (vv. 27-40) 

 A terceira e última parte desse salmo nos leva a mais uma planície. A visão agora é 

do sábio que, tendo aprendido a confiar e a observar, decide obedecer a Deus. 

27Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. 28Pois o 
SENHOR ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, 
mas os filhos dos perversos serão destruídos. 29Os justos possuirão a terra e nela 
habitarão para sempre. 30O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. 
31Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. 32O perverso fica à 
espreita do justo e procura matá-lo. 33O SENHOR, porém,  não deixará que o 
perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. 34Ponha sua 
esperança no SENHOR e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe 
dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. 35Vi pessoas más e cruéis 
florescerem como árvores em solo nativo. 36Mas, quando voltei a olhar, tinham 
desaparecido; procurei por elas, mas não as encontrei. 37Observe os que são íntegros e 
justos; um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. 38Os rebeldes, porém, serão 
destruídos de uma só vez; não têm futuro algum. 39O SENHOR salva os justos; ele é 
sua fortaleza em tempos de aflição. 40O SENHOR os socorre e os livra dos perversos. 
Ele os salva, porque nele se refugiam. 
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 Sabedoria para viver consiste em decidir obedecer. Como? Guardando a Palavra no 

coração (v. 31), afastando-se do mal e praticando o bem (v. 27), e ensinando os conselhos de 

Deus (v. 26). Esses, conforme lemos nos vv. 27-40, Deus mesmo ampara, protege, 

preserva, honra, salva e fortalece. Sábio é quem obedece o Senhor, guardando a Palavra no 

coração, livrando-se do mal para praticar o bem e ensinando os conselhos de Deus. 

Sabedoria para viver 

 Como nós temos precisado de sabedoria para viver! Nossos dias não são nada 

fáceis, pois ou nós nos fritamos em ira contra os injustos ou nós nos corrompemos como 

eles. Jesus, porém, lendo esse salmo, resumiu-o assim (Mt 5.5, versão ARA): “Bem-

aventurados [felizes ou abençoados] os mansos [humildes, gentis], porque herdarão a terra”. 

 Portanto, 

• de um lado: não se indigne contra os ímpios ou pecadores simplesmente 

porque eles, na injustiça ou na corrupção que cometem, estão 

“roubando de você” a chance de prosperar para gastar em seus prazeres 

idólatras (Tg 4.1-4); não caia neste pecado; seja manso, pois em Cristo 

você herdará a terra; confie em Deus, tenha fé e se amanse; 

• do outro: não se corrompa como os ímpios ou pecadores, não inveje o 

que eles têm, muito menos o que eles fazem. Eles não herdarão a terra. 

 Veja como Tiago, falando a crentes irados e invejosos, demonstra ter compreendido 

bem o Salmo 37, à luz da bem-aventurança de Jesus (Mt 5.5). As palavras do apóstolo são 

as seguintes (Tiago 4.1-6): 

1De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que 
guerreiam dentro de vocês? 2Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. 
Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, 
não têm o que desejam porque não pedem. 3E, quando pedem, não recebem, pois seus 
motivos são errados; pedem apenas o que lhes dará prazer. 4Adúlteros! Não percebem 
que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito: se desejam ser amigos 
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do mundo, tornam-se inimigos de Deus. 5O que vocês acham que as Escrituras querem 
dizer quando afirmam que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? 6Contudo, 
ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras: “Deus se opõe aos 
orgulhosos, mas concede graça aos humildes [mansos]”. 

 Há, porém, um problema: nós jamais conseguiremos ser mansos. Ninguém é 

manso por natureza e só Jesus, pelo poder do Espírito, pode nos tornar mansos e 

humildes de coração. Por isso é que ele nos convida (Mateus 11.28-29): 

28“Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei 
descanso. 29Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso 
e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma.” 

 Vá a Jesus. Ele perdoa, acolhe, ensina e transforma o pecador. Em Jesus nós 

recebemos perdão, salvação e sabedoria para viver. Jesus nos faz mansos e humildes de 

coração. Só assim encontraremos descanso para a alma. 

 Sabedoria para viver só em Jesus. 

 Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho, concluindo sua exposição neste salmo, escreveu 

assim, e com as palavras dele nós concluímos: 

Nossa visão é imediatista, para o aqui e agora. Queremos livramento e melhoras 
agora. Deus não tem relógio nem calendário. Isto nos aflige porque nós temos. Mas o 
triunfo final é de quem confia nele, foge do mal e aguarda. Por isto, “não te 
esquentes” [não te indignes]. 

S.D.G. L.B.Peixoto
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