ESTE PODE SER O SEU CASO
SALMO 38
INTRODUÇÃO
Davi está sofrendo de uma enfermidade, a qual ele atribui ao pecado e à culpa. Ele invoca o
Senhor para obter auxílio em meio à sua intensa dor.
Apelo urgente por alívio de uma enfermidade severa e dolorosa, a “repreensão” da parte de
Deus por um pecado cometido por Davi: Não se pode identificar nem a ocasião específica, nem
a doença. Os sofrimentos de Davi são agravados pelo distanciamento dos amigos (Salmos 38.11)
e pelos esforços injustificáveis dos inimigos para aproveitar essa oportunidade para derrubá-lo
(Salmo 38.12,16,19,20).
Este salmo se divide em três partes, cada uma delas iniciada com um apelo a Deus.
• A primeira começa descrevendo os sofrimentos devidos ao pecado (versos 1-8);
• A segunda descreve a solidão devida ao pecado (versos 9-14);
• A terceira a confissão em face do pecado (versos 15-22).
Davi é um dos personagens mais geniais da Bíblia. Apesar disso, oscilou entre o bem e o mal,
agradando e desagradando a Deus de forma contundente, mas sempre retornando ao Senhor
pela via do arrependimento. Ele é representante do ser humano comum que pode se desviar dos
caminhos do Senhor, mas por conhecer a verdade, retorna arrependido. O salmo não só retrata
algum momento aflitivo de sua vida, mas revela o pensamento de milhões de pessoas que sofrem
questionamentos, enquanto passam por sofrimentos profundos no corpo e na alma. Aqui, o rei
revela a sua humanidade e dá esperança a todos os que imaginam que os homens de Deus não
passam por sofrimentos.
Cada pessoa tem sua história, e cada história é diferente das outras. Algumas pessoas têm
histórias muito tristes, outras alegres.
O salmo 38 foi escrito por um homem que viveu há três mil anos. Mas esse homem era de
carne e ossos como qualquer um de nós, ele tinha as mesmas necessidades que o homem no
século XXI tem, ele tinha uma história a contar e foi o que ele fez em forma de um poema. O
caso dele é bem parecido com muitos casos que hoje ouvimos. Daí o nosso tema: Este pode ser
o seu caso.
1. SEUS PROBLEMAS FÍSICOS
Por causa do pecado esse homem está enfermo:
• “Não há saúde nos meus ossos” (v.3);
• “Infectos e purulentas as minhas chagas” (v.5);
• “Arde-me os lombos” (v.7);
• “Não há parte sã em minha carne” (v.7);
• “A minha dor está sempre perante mim” (v.17).
2. SEUS PROBRELMAS EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS
Pobre homem, além dos seus problemas de saúde física ele também está com problemas
emocionais e psicológicos:
• “...as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças” (v.4) –
sentimento de culpa e também a enfermidade.
• Encurvado, abatido e enlutado (v.6).

• “Estou aflito” (v.8) – inquieto.
• “Está ansioso” (v.9).
• “Ficam de longe” (v.11) – solidão.
• “Suporto tristeza” (v.18) – Está triste.
3. MAIS PROBLEMAS AINDA
Desse homem de fato, pode-se dizer: Pobre homem, problemas em cima de problemas.
Vejamos outros problemas que o cidadão Davi está vivendo ao escrever o Salmo 38:
• Em risco de vida (v.12);
• Claudicante (v.17);
• Odiado (v.19);
Creio que até que esse cidadão cujos problemas citamos aqui vivesse em nossos dias e fosse
procurar um médico psiquiatra, um clínico, um psicólogo, um terapeuta famoso ou um abalizado
conselheiro é bem possível até que lhe disseram: seu caso é muito difícil, você está numa pior.
4. EM BUSCA DA SOLUÇÃO
É interessante notar que Davi que viveu há três mil anos, não podendo contar com psiquiatras,
psicólogos, com os mais sofisticados recursos da ciência, não tendo a disposição tratamentos com
as modernas técnicas de laboratórios, ele sabia que a solução certa para os seus angustiantes
problemas estava naquele que sempre será a solução certa para os anseios e necessidades do
coração humano.
Ele deu importantes passos. Vamos acompanhá-lo vendo como ele procedeu:
• “Levou as suas ansiedades a Deus” (v.9). “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 5.7).
• “Confessou o seu pecado a Deus” (v.18).
• Reconheceu ser Deus a sua salvação (vv.21-22).
CONCLUSÃO E APLICAÇÕES
Você também tem a sua história, talvez em muitas coisas você se assemelha ao personagem
Davi do Salmo 38. Até parece que o salmo em pauta foi escrito por alguém que está vivendo em
2022. Isto nos ensina que o homem foi sempre o mesmo, cheio de problemas, sempre em
conflito. A história de Davi que viveu há três mil está se repetindo a cada dia em milhões de vidas.
Este pode ser o seu caso.
Davi encontrou solução para sua terrível situação.
• Levou suas ansiedades a Deus;
• Confessou o seu pecado a Deus
• Reconheceu ser Deus a sua salvação.
Mil anos depois de Davi, nasceu o seu descendente, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado,
o Emanuel, o Deus conosco.
Nossa solução está nele! Nossa esperança está nele!
Ele é poderoso para transformar, salvar, mudar completamente a sua história.
Ele morreu por você, pelos seus pecados, ele quer lhe dar nova vida, vida eterna. Ele ressuscitou
e está aqui vindo ao seu encontro e fazendo o maior de todos os convites.

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso
para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mateus 11.28-30).

Só Deus, em Cristo, restaura o corpo e a alma do pecador.
Decida-se agora por ele! Será a sua melhor decisão, sua melhor escolha! Sua vida estará salva
e segura para sempre!
Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 24/04/2022, na Primeira Igreja
Presbiteriana de Indaiatuba

