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O Inverno do Coração 
 

Salmo 10:1 

 
Introdução: no Salmo 10:1 Davi faz uma oração bem diferente da sua declaração triunfante 
registrada no Salmo 23. No Salmo 23, ele diz que poderia até mesmo andar pelo vale da 
sombra da morte que não temeria mal algum porque sabia que Deus estava com ele. Porém, 
no Salmo 10, ele pergunta por que Deus estava longe e se escondia nas horas da tribulação. A 
impressão que temos é que não foi a mesma pessoa que escreveu o Salmo 10 e o 23, porque o 
estado de ânimo é diferente nessas duas composições: no Salmo 23 encontramos um homem 
confiante, no 10 vemos um Davi com a alma insegura.  

 
Você já deve ter enfrentado um tempo assim, ou até mesmo, quem sabe, possa estar 
enfrentando nesse momento uma situação como essa. Muitos chamam esse tempo de seca 
espiritual, outros o chamam de inverno do coração. Em 2 Timóteo 4:21, na sua última epístola, 
Paulo diz para o seu discípulo Timóteo se apressar e ir ao seu encontro em Roma antes que o 
inverno chegasse. Quando o inverno chega, as coisas ficam mais difíceis, muitos se recolhem, 
se inibem, se escondem, desanimam. Então, a pergunta a seguir se torna inevitável: “O que 
devemos fazer quando chega o inverno do coração?” 

 
1. Diga a Deus exatamente como se sente – em primeiro lugar, devemos dizer a Deus 

exatamente como estamos nos sentindo. Você já deve ter ouvido falar de Jó. Esse homem 
passou por lutas terríveis e chegou um momento da sua vida em que nada mais fazia sentido. 
Uma de suas atitudes nesse tempo foi ser sincero com Deus e falar dos sentimentos da sua 
alma. Em Jó 7:11ele diz: “Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu 
espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma”.  Jó estava falando com Deus, colocando 
diante do Senhor a sua frustração. Ele não estava reclamando para o vizinho, ou chorando as 
mágoas diante de uma pessoa qualquer, era com Deus que ele falava.  

 
Se a tua alma está povoada de incertezas, se as coisas não fazem mais sentido para você, diga 
para Deus exatamente como você está se sentindo e comece a vencer o inverno do coração. 
Creia que o Senhor vai mudar a sua história, assim como o salmista declarou no Salmo 116:10: 
“Eu cria, ainda que disse: estive sobremodo aflito”. Veja que ele não negou a sua aflição, ele 
expôs a sua angústia, mas permaneceu firme na fé. 

 
2. Concentre-se em quem Deus é – durante a sua tribulação, Jó também procurou se 

concentrar no caráter de Deus. Quando sabemos quem Deus é e conhecemos o seu caráter, 
esse conhecimento fortalece a nossa fé. Vejamos, então, algumas descobertas de Jó a respeito 
de Deus: 

 
a) Ele é bom e amoroso (Jó 10:12) 
b) Ele é Poderoso (Jó 42:1, 2) 
c) Ele está no controle (Jó 34:13) 
d) Ele tem um plano para a minha vida (Jó 23:14) 
e) Ele me salva (Jó 19:25) 

 
3. Confie que Deus cumprirá as promessas – A adoração mais profunda é confiar na 

Palavra de Deus ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Quando damos crédito ao que 
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foi dito por Deus, estamos honrando ao Senhor. Jó estava no meio da maior crise da sua vida, 
mas, ainda que não compreendesse aquele momento, firmou a sua fé na Palavra. Portanto, 
não podemos deixar que sentimentos e emoções ocupem o lugar da fé. Jó 23:12 diz: “Do 
mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua 
boca”. Essa deve ser a atitude daquele que quer vencer o inverno do coração. Ele (a) esconde 
no seu íntimo a Palavra que saiu da boca de Deus e, assim, vence a alma pelo princípio da 
Palavra. 

 
4. Lembre-se do que Deus já fez por você – em quarto lugar, vencemos o inverno do 

coração quando nos lembramos daquilo que Deus já realizou em nosso favor. Tudo o que Deus 
faz é por sua bondade. Ele não precisa provar nada pra ninguém, Ele não é obrigado a nada. 
Todavia, Deus é bom e a sua bondade o leva a nos abençoar. Por outro lado, o ser humano 
tem uma tendência natural à ingratidão e se esquece facilmente dos benefícios que recebe.  

 
Em Lamentações 3:21, Jeremias diz: “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”. 
Portanto, encha a sua mente com aquilo que Deus fez ao longo da sua vida, seja grato pelos 
benefícios do Senhor. Isso também fará com que o inverno seja vencido, pois o seu coração 
transbordará de esperança. 

 

 

 


