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ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA 

[Salmo 101] Salmo de Davi. 1Cantarei o teu amor e a tua justiça, SENHOR; com cân-
ticos te louvarei. 2Buscarei viver de modo inculpável; quando virás me ajudar? Viverei 
com integridade em minha própria casa. 3Não olharei para coisa alguma que seja má 
e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta; não terei nada a ver com eles. 
4Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. 5Não tolerarei quem 
difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. 6Irei à procura dos fiéis 
para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no cami-
nho certo. 7Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que menti-
rosos permaneçam em minha presença. 8Minha tarefa diária será acabar com os per-
versos e expulsar da cidade do SENHOR os que praticam o mal.


UM PROPÓSITO PARA VIVER 

Tem gente que parece vagar sem rumo pela vida, sem direção específica. Essas pessoas 
não têm objetivos claramente definidos, não têm atitudes que fazem a diferença para a 
vida delas e também daqueles em seu entorno; essas pessoas adotam um estilo de vida 
que carece de definição, propósito e ação. Conheço algumas pessoas que são assim; e 
já aconselhei outras que me disseram o seguinte: “Pastor, meu marido não tem atitude!”, 
e vice-versa: “Pastor, mina esposa não toma uma atitude!”. Ah! Já recebi pais também, 
os quais desabafaram: “Pastor, o que eu faço, meu filho (minha filha) não toma atitude!”


Você deve conhecer alguém assim; talvez seja você mesmo o sujeito. Apático. 
Faça o teste. Pergunte a si mesmo ou a alguém: “Aonde eu (você) estou (está) indo? 
Quais são meus (seus) planos?” Bem, se essa indagação for feita, digamos, no meio da 
manhã e a resposta for mais ou menos assim: “Planos? Uh! Uai, uh, eu vou almoçar da-
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qui a pouco.” – se essa for a resposta, ou algo do tipo – você saberá que o sujeito (que 
talvez seja você o próprio) vive sem qualquer propósito significativo; está atolado no pân-
tano da rotina da falta de objetivo.


Gente assim vive de uma refeição para outra, sem muita preocupação além de fi-
car checando as atualizações do feed ou dos vídeos das redes sociais, maratonando na 
Netflix, assistindo novelas (evangélicas, bíblicas!), esperando a hora de encontrar com os 
amigos e, claro, cumprindo (arrastando) as atividades que não podem deixar de serem 
feitas (p.ex., estudar, trabalhar, cuidar da casa…). Há pessoas que caem nesse ciclo vici-
oso de vida sem propósito, e que quando se dão conta do tempo que já perderam, das 
oportunidades que desperdiçaram, do tempo que não volta mais, da saúde que torra-
ram… elas se descobrem atoladas em um pântano de desespero sem saber como nem 
ter forças para avançar na vida. É triste, muito triste quando se chega a esse ponto.


Veja bem, não é que gente assim não tenha planos. Longe disso! Se você conver-
sar com algumas delas, você até ouvirá a respeito de seus grandes sonhos e dos planos 
mirabolantes, grandiosos; mas, não se iluda, essa gente sonha tanto e tão alto que pare-
ce que fazem isso para justificar a vida tão sem atitude. São planos sem propósitos. E 
olha, há muita, muita gente mesmo nesse lamaçal.


O salmista escolheu não viver uma vida sem propósito. Davi, o autor do Salmo 101 
– em tela – , tinha um propósito de vida e tomou atitude para cumpri-lo. Preste atenção 
ao resumo que o apóstolo Paulo fez da vida de Davi, o homem segundo o coração de 

Deus: Atos 13.36 — “[…] Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi se-
pultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu.” O propósito de vida de Davi 
era fazer a vontade de Deus em sua geração!


E você, qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito para viver? Qual? 


Outra coisas: quais são as atitudes que você toma para cumprir seu propósito?


A DECLARAÇÃO DE FÉ DE DAVI 

O propósito de vida de Davi era fazer a vontade de Deus e, para tanto, ele tomou a atitu-
de de viver uma vida íntegra, reta e justa diante de Deus e dos homens. Isso está muito 
claro no Salmo 101. Com efeito, esse salmo é tão preciso nesse quesito – propósito de 
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vida e atitudes – que Charles Swindoll achou apropriado intitula-lo “a declaração de fé de 
Davi”. Realmente, talvez mais do que qualquer outra passagem das Escrituras, esses oito 
versículos explicam a filosofia da vida espiritual de Davi, a qual transbordava no seu coti-
diano e vocação. Esse salmo, portanto, representa o credo do homem segundo o cora-
ção de Deus; aqui, Davi declara seus objetivos espirituais, seu propósito para viver, suas 
atitudes. Faremos bem em aprender com o salmista.


Davi se comprometeu com essas coisas, sem reservas. Não que ele nunca tenha 
falhado (a gente sabe que ele falhou; falhou feio com Bate-Seba e Urias; pecou feio con-
tra o SENHOR, o seu Deus), mas Davi sempre manteve o padrão de Deus em seu cora-
ção e diante de seus olhos. É tanto que neste salmo – e em todos os outros de Davi – 
não há o menor vestígio de compromisso diplomático com os homens (jeitinho para se 
dar bem; temor do homem) ou vacilação (dúvida da verdade). O que se lê no Salmo 101 
são palavras simples, diretas e piedosas.


Davi deve ter assinado esta declaração de fé (ou seja: ele deve ter composto este 
salmo) na época em que estava tentando levar a arca da aliança para Jerusalém (cf. 2Sm 
6.1-11). A tentativa de Uzá e Aiô havia fracassado e Davi fez uma indagação (a qual apa-
rece aqui no Salmo 101). Preste atenção:


2Samuel 6.8-9 (ARA) 8Desgostou-se Davi, porque o SENHOR irrompera contra Uzá; 
e chamou aquele lugar Perez-Uzá, até ao dia de hoje. 9Temeu Davi ao SENHOR, na-
quele dia, e disse: Como virá a mim a arca do SENHOR?


Agora preste atenção no texto do salmista: Salmo 101.2 — “Buscarei viver de modo in-

culpável; quando virás me ajudar?”


No Antigo Testamento, particularmente nos Salmos, os santos do SENHOR falam 
em termos de subir a Deus, o que significa ir adorar a Deus no templo em Jerusalém. Ge-
ralmente eles não falam em termos de Deus vir até eles para os ajudar; mas nós temos 

aqui esta indagação: Salmo 101.2 (NVT) — “Buscarei viver de modo inculpável; quando 

virás me ajudar?” Essa declaração faz alguns concluírem que este salmo foi composto 
por ocasião da tentativa fracassada de se levar a arca do SENHOR para Jerusalém.


Se Deus levou tão a sério a pequena negligência de Uzá durante o transporte da 
arca da aliança, tão a sério que puniu Uzá com a morte, como Davi poderia esperar ter 
uma vida íntegra e governar Israel de modo tão irrepreensível que a presença de Deus, 
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representada pela arca da aliança, pudesse habitar com ele? — A declaração de fé de 
Davi no Salmo 101 é sua tentativa temerosa e piedosa de estabelecer o padrão para uma 
vida e vocação irrepreensíveis aos olhos de Deus e dos homens. E veja bem: essa era 
uma fé cheia de atitudes – atitudes pessoais e atitudes coletivas (isso porque a nossa fé 
é tanto vertical – eu e Deus, quanto horizontal – eu e o próximo). Observe:


1. As resoluções de Davi – sua fé vertical (Davi e Deus): versículos 1-4 

1)  Cantarei sobre e ao SENHOR (v. 1)


2)  Buscarei viver de modo inculpável (v. 2a)


3)  Viverei com integridade (v. 2b)


4)  Não olharei para o mal (v. 3)


5)  Rejeitarei a perversidade e o mal (v. 4)


2. As declarações de Davi – sua fé horizontal (Davi e o próximo): versículos 5-8 

1) Não tolerarei difamação (v. 5a)


2) Não suportarei presunção ou orgulho (v. 5b)


3) Irei à procura dos fieis (v. 6a)


4) Somente andarei com os retos de coração (v. 6b)


5) Não permitirei o enganador (v. 7a)


6) Não permitirei o mentiroso (v. 7b)


7) Acabarei com a perversão e expulsarei o mal (v. 8)


Temos aqui, portanto, resoluções de vida e declarações de propósitos. Há quem 
não goste de resoluções nem de declarações de propósitos. Argumentam que sempre 
que fazem resoluções e assumem algum propósito, adiante se veem frustrados por não 
conseguirem cumpri-los. A Bíblia, porém, está repleta de resoluções (e a história do cris-
tianismo também; confira, por exemplo as resoluções de Jonathan Edwards). Esta reso-

[OS SALMOS] Página  de 4 12  Pr. Leandro B. Peixoto [Msg. 143]



Atitudes que fazem a diferença Salmo 101 [05 de junho de 2022]

lução aqui do Salmo 101 é apenas um exemplo dentre tantos. Sem resoluções ou decla-
rações de propósito é impossível de se tomar alguma atitude para se vencer o pecado e 
se perseverar em qualquer coisa, sobretudo na santidade. Mergulhe comigo neste salmo.


AS RESOLUÇÕES DE DAVI – SUA FÉ VERTICAL 
(DAVI E DEUS): VERSÍCULOS 1-4 

A nossa geração pode ser descrita como cheia de crenças, mas vazia de convicções. A 
convicção é a espinha dorsal da crença; sem convicção as crenças se desmantelam.


Davi, por exemplo, não se satisfazia com um conjunto coerente de crenças teoló-
gicas sambando na sua cabeça sem, contudo, que essas coisas ditassem o ritmo de seu 
coração e determinassem a retidão de seu comportamento. Davi era um homem de 
crenças (doutrina) e de convicções (atitude); e essas coisas entrelaçadas compunham as 
juntas e medulas de seu relacionamento com Deus. Daí que o homem segundo o cora-
ção de Deus compôs suas resoluções – cada qual combatendo alguma apatia espiritual.


1. Consistência 

Salmo 101.1 Cantarei o teu amor e a tua justiça, SENHOR; com cânticos te louvarei.


Note que Davi começa com amor e justiça. É por essas duas qualidade de Deus 
que ele resolve cantar e louvar o SENHOR. Cantar o amor de Deus é fácil; difícil é cantar 
sua justiça, sobretudo quando ela se volta contra nós, nossos interesses pessoais. Jó, 
desde muito antigamente, já mantinha a consistência em sua adoração ao SENHOR:


Jó 2.10 Jó respondeu [à sua esposa]: “Você fala como uma mulher insensata. Aceita-
remos da mão de Deus apenas as coisas boas [seu amor] e nunca o mal [sua 
justiça]?”. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios.


Jó se recusou a ser instável e inconstante. Para essa patriarca, Deus tem que ser louvado 
tando quando ele “dá” quanto quando ele “toma” (Jó 1.21). Bendito é o SENHOR em 
todo o tempo. — Assim como Jó, Davi resolveu manter a consistência em seu louvor a 

Deus, fossem os tempos bons ou maus: Salmo 101.1 “Cantarei o teu amor e a tua justi-
ça, SENHOR; com cânticos te louvarei.” — Gente assim consistente consegue se manter 
em seus propósitos de vida, com atitudes de perseverança.
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2. Integridade 

Salmo 101.2 Buscarei viver de modo inculpável; quando virás me ajudar? Viverei 
com integridade em minha própria casa.


A PRIMEIRA PARTE DESTE VERSÍCULO tem a ver com integridade pública – lite-
ralmente, ele está dizendo: “Eu darei atenção ao caminho da integridade”. O termo he-
braico original traduzido como “integridade” significa “estar terminado, inteiro, 
completo”. Esse adjetivo carrega consigo a ideia de se ser totalmente honesto, comple-
tamente saudável, inteirão. Em outras palavras, o rei de Israel sabia que sua vida diante 
do povo tinha que ser sólida e honesta para que o reino permanecesse forte.


A SEGUNDA PARTE DESTE VERSÍCULO tem a ver com integridade privada – ele 
menciona que viverá de forma honesta e saudável (com integridade) em sua própria 

casa, partindo de seu próprio coração: Salmo 101.2b (ARA) — “Portas a dentro, em mi-
nha casa, terei coração sincero.” A integridade é como um iceberg em que do que se tem 
amostra é apenas uma parte muito pequena do todo oculto.


Davi resolveu viver com consistência, integridade e também com…


3. Humildade 

Salmo 101.3 Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que 
agem de forma desonesta; não terei nada a ver com eles. 


Davi resolveu remover tudo o que pudesse agarrar as afeições de seu coração e 
desviar seu olhar do SENHOR para si mesmo. Ele afirmou que não permitiria que coisa 
alguma “má e vulgar” capturasse sua atenção e o tentasse a se exaltar. Ele resolveu odiar 
todo objetivo e ambição indignos. Fazer menos que isso seria, inevitavelmente, trilhar o 
caminho “dos que se desviam” (ARA) ou de “todos que agem de forma desonesta” (NVT). 
Nada disso o “pegaria” ou ele não teria “ nada a ver com eles” (NVT).


O orgulho é um pecado tão sem sentido! Desafia a própria lógica o fato de qual-
quer cristão ser arrogante e se deixar escravizar pelas garras da vaidade. Paulo está 
combatendo arrogância e vaidade quando escreve isto:


1Coríntios 4.6-7 6Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho 
dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um 
à custa de outro. 7Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês 
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têm que Deus não lhes tenha dado? E, se tudo que temos vem de Deus, por que nos 
orgulharmos como se não fosse uma dádiva?


Tudo o que temos nos foi dado; então, por que se orgulhar, por que se vangloriar 
como se merecêssemos os créditos? Das sete coisas que Deus diz odiar e detestar (em 
Provérbios 6.16-19), você consegue se lembrar de qual é a primeira da lista dos mais 
praticados? São os “olhos arrogantes” (Pv 6.17). Noutro salmo, Davi disse assim do SE-

NHOR: Salmo 18.27 — “Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos.”


Davi resolveu viver com consistência, integridade, humildade e, por fim, com…


4. Pureza 

Salmo 101.4 Rejeitarei ideias perversas [ARA: longe de mim o coração perverso] e 
me manterei afastado de todo mal [ARA: não quero conhecer o mal]. 


Davi resolveu que seria um homem consistente, integro e humilde; mas ele tam-
bém resolveu que seria um homem puro – que se manteria afastado de todo mal; que 
manteria longe dele o coração perverso. Ora, gente, por isso que ele ficou conhecido 
como o homem segundo o coração de Deus. Honestamente, raros são os homens e as 
mulheres que podem dizer o que Davi disse nestes quatro versículos:


Salmo 101.1-4 1Cantarei o teu amor e a tua justiça, SENHOR; com cânticos te lou-
varei. 2Buscarei viver de modo inculpável; quando virás me ajudar? Viverei com in-
tegridade em minha própria casa. 3Não olharei para coisa alguma que seja má e vul-
gar. Odeio todos que agem de forma desonesta; não terei nada a ver com eles. 4Re-
jeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal.


O filho de Davi, Salomão, também escreveu – implicitamente – sobre o valor de 
resoluções pessoais na busca pela santificação:


Provérbios 11.19-21 19O justo encontra a vida; o perverso encontra a morte. 20Os 
perversos de coração são detestáveis para o SENHOR, mas ele se alegra com os 
que andam em integridade. 21O perverso certamente será castigado, mas os justos 
serão poupados.


Valem a pena as resoluções pessoais; nossa fé vertical (eu e Deus) no final pagará 
seus dividendos – além da salvação que o homem segundo o coração de Deus desfru-
tou, veja que ficou de Davi para Salomão o legado espiritual; Salomão construiu sobre os 
fundamentos de crença, convicção e caráter de Davi.
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AS DECLARAÇÕES DE DAVI – SUA FÉ HORIZONTAL 
(DAVI E O PRÓXIMO): VERSÍCULOS 5-8 

Na segunda parte do Salmo 101 (vs. 5-8), Davi muda de direção. Davi não está mais 
olhando para dentro de si, ele está olhando ao seu redor. Ele considera o povo de seu 
reino e declara sua posição em relação a vários tipos diferentes de pessoas, sete ao 
todo; e declara como se relacionará com cada um dos sete.


1. Caluniador 

Salmo 101.5a Não tolerarei [ARA: destruirei] quem difama seu próximo, […]


O verbo tolerar (NVT) ou destruir (ARA) vem do verbo hebraico que significa “colo-
car um fim.” A idéia é esta mesma: Davi colocaria fim, não seria tolerante com quem não 
tolera ou destrói a reputação do outro. Davi não toleraria calúnias; poria um fim nessas 
coisas intoleráveis! Se você já sofreu com calúnia saberá o valor desta declaração do rei.


2. Orgulhoso 

Salmo 101.5b […] não suportarei presunção nem orgulho.


Davi também declarou que não suportaria uma pessoa arrogante. Com efeito, a 
ARA deixa claro na tradução mais exata do original hebraico que o arrogante – isto é, o 

presunçoso e o orgulhoso – se deixa a conhecer pelo rosto: (ARA) “o que tem olhar alti-

vo e coração soberbo, não o suportarei.” O olhar é altivo, mas a fonte do pecado está no 

coração: Provérbios 21.4 — “Olhos arrogantes [ARA: altivos], coração orgulhoso e atos 
perversos: tudo isso é pecado.” O arrogante, o presunçoso, o orgulhoso se dará a co-
nhecer pelo rosto: olhar altivo, e o mesmo se confirmará pelos seus atos perversos.


Um dos problemas práticos ligados ao orgulho é lidar com seu subproduto: argu-
mentação. Mostre-me uma pessoa orgulhosa – realmente presunçosa e arrogante – e eu 
vou te apresentar alguém que traz contendas e discordâncias para quase todas as situa-
ções. O orgulhoso sempre buscará ter a razão e a palavra final! Ouça novamente Salo-

mão, o sábio: Provérbios 13.10 — “O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam con-
selhos são sábios.”


Davi declarou que não toleraria o caluniador nem suportaria o orgulhoso; e mais…
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3. Fiel 

Salmo 101.6a Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo.


Ao passo que não toleraria o caluniador nem suportaria o orgulhoso, Davi desejava 
conviver com os fieis: (NVT) “Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo”; (ARA) “Os 
meus olhos procurarão os fiéis da terra”. Sabe o que é intrigante? Esses fieis são dificíli-
mos de serem achados (ambos os sexos)! Preste atenção:


Provérbios 20.6 (ARA) Muitos proclamam a sua própria benignidade; mas o homem 
fidedigno, quem o achará?


Provérbios 31.10-11 (ARA) 10Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito 
excede o de finas joias. 11O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de 
ganho.


Davi estava à procura de homens e de mulheres fieis com os quais pudesse convi-
ver, nutrir comunhão.


4. Íntegro 

Davi declarou que não toleraria o caluniador nem suportaria o orgulhoso; ele declarou 
que procurava pelo fiel e também pelo íntegro:


Salmo 101.6b Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo.


Davi admite que há uma certa categoria de pessoas que o servem, que trabalham 
para o rei. Ele diz que esses são os “irrepreensíveis”, são aqueles “que andam no cami-
nho certo”; não os perfeitos, mas os íntegros.


Na opinião de Charles Swindoll, esta é a característica mais importante a ser en-
contrada entre pastores, presbíteros ou líderes que ministram na igreja do SENHOR – en-
tre todos aqueles que ministram, aconselham, ensinam e servem aos membros: a integri-
dade. De fato, a integridade é absolutamente indispensável na vida dos servos de Deus. 
Quando a integridade despenca, a pessoa perde a capacidade de liderar em alguma ca-
pacidade de perfil alto (high profile). É tanto que duas das características indispensáveis 
para o ministério é “ter uma vida irrepreensível” e “ter boa reputação” (1Tm 3.2). Paulo 

continua: 1Timóteo 3.8 — “Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter 

integridade”. Sobre as diaconisas, o apóstolo complementa: 1Timóteo 3.11 — “De igual 
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modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocon-
trole e ser fiéis em tudo que fazem.” RESUMIDO: sem integridade, a pessoa perde a qua-
lificação para o serviço, a liderança na casa do SENHOR.


5. Enganador 

Davi também declarou que não permitiria que o enganador sequer se aproximasse:


Salmo 101.7a Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, […]


Hipocrisia, engano e sofisma [argumento que visa a produzir a ilusão de verdade] 
não têm lugar entre o povo de Deus. Engano tem a ver com manter velada a história toda 
ou esconder o real motivo por trás de uma ação. É o ato de deliberadamente enganar al-
guém. Se você alguma vez na vida já passou na mão de um enganador, você sabe por-
que Davi declarou que sequer permitiria que um enganador se aproximasse de sua casa.


6. Mentiroso 

Davi declarou ainda que não permitiria que o mentiroso ficasse em sua presença:


Salmo 101.7b […] nem [permitirei] que mentirosos permaneçam em minha presença.


Davi tinha uma política: nenhum enganador ou mentiroso será estabelecido em 
qualquer posição de autoridade! Tolerância zero para o engano e a mentira.


Você já conviveu com algum mentiroso? E com o enganador? Se sim, então você 
sabe. Se não, pergunte a quem já conviveu com algum destes: o enganador ou o menti-
roso ou com os dois; a pessoa te dirá porque Davi estava coberto de razão quando es-

creveu: Salmos 101.7 — “Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem 
que mentirosos permaneçam em minha presença.”


7. Perverso 

Davi falou do caluniador, do orgulhoso, do fiel, do íntegro, do enganador e do mentiroso; 
agora ele concluirá declarando sua atitude em relação ao perverso:


Salmos 101.8 Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cida-
de do SENHOR os que praticam o mal.
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Essa é uma conclusão e tanto!


Davi mencionou vários tipos de pessoas e se posicionou com veemência em rela-
ção a cada uma delas, mas este último é o mais forte de todos. Diariamente Davi traba-
lharia para erradicar a perversão e a prática do mal.


Comentando este versículo do nosso salmo, Charles Swindoll escreveu isto:


Vivemos em uma época em que a sociedade é muitas vezes a própria culpada pelos 
crimes dos infratores da lei – igualmente culpada tanto dos crimes como das contra-
venções. E até pais já foram vistos como culpados pelos crime de filhos. Toda a nos-
sa base de julgamento deslocou-se do objetivo, das afirmações claras das Escrituras 
para as areias subjetivas e movediças dos pontos de vistas dos homens ou da subje-
tividade do ser humano. Oh, que possamos retornar, como uma nação, à verdade de 
Deus, aos métodos de Deus, ao padrão de Deus para lidar com aqueles que prati-
cam a iniquidade!


Davi, enquanto rei, foi bastante claro ao fazer suas declarações:


Salmo 101.5-8 5Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção 
nem orgulho. 6Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permis-
são de me servir os que andam no caminho certo. 7Não permitirei que enganadores 
habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. 8Mi-
nha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do SENHOR 
os que praticam o mal.


Ó! Quão distante estamos desta realidade! Veja: Romanos 1.28-32 —


28Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os 
entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais de-
veriam ser feitas. 29A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, 
ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. 30Espalham 
calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas 
maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. 31Não têm entendimento, quebram 
suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. 32Sabem que, de acordo 
com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim 
continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo.


ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA 

Precisamos do credo de Davi: tolerância zero ao pecado. [1.] Precisamos das resoluções 
de Davi – de sua fé vertical (Davi e Deus): versículos 1-4 — consistência, integridade, 
humildade e pureza. [2.] Precisamos das declarações de Davi – de sua fé horizontal (Davi 

[OS SALMOS] Página  de 11 12  Pr. Leandro B. Peixoto [Msg. 143]



Atitudes que fazem a diferença Salmo 101 [05 de junho de 2022]

e o próximo): versículos 5-8 — não tolerar, não suportar, não permitir, expulsar e acabar 
com o pecado, mas procurar a fé e a companhia dos fieis.


E quando você falhar, e quando você pecar?


Ora, sabemos que Davi falhou. Ele adulterou. Ele planejou a morte de Urias. Davi 
foi mal e perverso, ele foi impuro e pecou feio contra Deus e contra o próximo! — E aí? — 
Sim, é verdade! Davi pecou feio, mas Davi se arrependeu e se quebrantou e buscou pela 
justiça e pela graça de Deus (leia depois os Salmos 32 e 51). Davi pecou, mas, felizmen-
te, A ÚLTIMA PALAVRA NÃO ESTÁ COM DAVI, MAS COM SEU DESCENDENTE: o Mes-
sias prometido de Israel, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Cristo viveu integralmente 
e muito mais as resoluções e as declarações de Davi.


Em Cristo está o perdão e a esperança dos pecadores. Portanto, há sim esperan-
ça para pecadores como Davi (e como você, e eu). Há esperança na graça de Deus es-
tendida a nós em Jesus Cristo; em Cristo há justiça para Deus e justificação para os pe-
cadores, há perdão aos pecadores e reconciliação deles com Deus, há graça e poder 
para se viver a vida que agrada a Deus. Portanto:


TENHA ATITUDE: corra para Cristo e receba perdão do pecado e poder para ven-
cer o pecado. TENHA ATITUDE: resolva viver em santidade e retidão; santo para Deus e 
reto para o próximo; resolva ter fé, fé para ser salvo, santificado e fazer a diferença para 
Deus no mundo. SE TIVER A ATITUDE DE DAVI, você fará a diferença na sua geração, 

viverá para a glória de Deus: Atos 13.36 — “Davi fez a vontade de Deus em sua 
geração”, e agora aguarda pela gloriosa ressurreição (cf. At 13.36-37).


E você? Qual tem sido a sua atitude em face da vida?


Qual é seu plano para o futuro?


Tenha atitude. Resolva viver para fazer a vontade de Deus. E, pelo Espírito, siga 
com fé as resoluções de Davi e declare sua fé em Cristo Jesus.


Quanta gente tomaria atitude na vida se, com atitude de fé, buscasse salvação e 
santificação em Jesus Cristo! Prove e veja.


S.D.G. L.B.Peixoto
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