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Saber Esperar 
 

Salmo 119:43 
 

Introdução: o Salmo 119:43 diz: “Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois 
tenho esperado nos teus juízos”. O salmista reivindicava a palavra da verdade porque esperava 
nos juízos de Deus. A justiça de Deus era a base da sua espera. Talvez, uma das maiores 
dificuldades que nós temos é ter que esperar. Os que conseguem adestrar a alma, ensinado-a a 
ser paciente, são bem-aventurados. Saber esperar é uma grande bênção.   

 
Nesse estudo, veremos alguns aspectos relacionados com o tempo da espera e como a alma 
reage nesse tempo. 

 
1. Esperar é um desafio para a alma – existem três razões que fazem do tempo da espera um 

desafio para a alma. Essas razões estão ligadas à natureza humana, pois, por natureza a alma 
é: 

 
a) Afobada – algumas pessoas se caracterizam por sua afobação, elas querem tudo 

imediatamente. O dicionário define afobação como: perturbação, atrapalhação, grande 
pressa, cansaço e fadiga. A afobação não produz nada de positivo, pelo contrário, irá 
trazer complicações à nossa vida. 
 

b) Precipitada – a precipitação é resultado da afobação, é a ação impensada, quando agimos 
sem refletir, sem pesar na balança as consequências das nossas ações. Por querer ver as 
coisas resolvidas imediatamente, a alma toma a frente buscando uma solução, e, nesse 
caso, as chances de errar tornam-se muito maiores.  
 

c) Irritada – outra característica da alma é a irritação. Por não saber esperar, a alma se irrita 
diante da demora. Muitas pessoas têm dificuldades nos seus relacionamentos, pois, por 
não aceitar o ritmo dos outros, acabam se irritando e desperdiçando boas oportunidades. 

 
2. Esperar exige da alma – outra questão a ser levada em conta são as exigências do tempo da 

espera. Podemos citar três exigências: 
 

a) Fé – para esperar, precisamos de fé. Crer que vale a pena aguardar o tempo de Deus é 
fundamental. Nesse sentido, a confiança naquele que nos chamou vai tranquilizar a nossa 
alma. As promessas de Deus a Abraão não se cumpriram instantaneamente, foi a sua fé 
que fez com que aguardasse com paciência o cumprimento delas. 
 

b) Visão – para que possamos esperar, também precisamos de visão. Antever resultados é 
uma forma de se automotivar, de fortalecer a esperança. Quando nos falta a visão, 
tendemos a desistir ou nos precipitar. 
 

c) Disposição em pagar o preço – outra exigência do tempo da espera é a disposição de se 
pagar o preço, pois, ter que esperar tem custo. Hebreus 12:2 diz que Jesus suportou a 
cruz, cumprindo pacientemente com o seu ministério, por causa da alegria que lhe fora 
proposta. Em outras palavras podemos dizer que Jesus percebeu que valia a pena fazer o 
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sacrifício pelo resultado, isto é, a relação custo-benefício lhe deu disposição para pagar o 
preço.  

  
3. A alma precisa de base para poder esperar – outro aspecto fundamental é a base que a alma 

precisa para poder esperar. Lembre-se que o salmista esperava nos Juízos de Deus (119:43), 
isto é, a sua espera se apoiava na justiça divina. Hebreus 6:17-19 nos ensina que a alma precisa 
de uma âncora para que não fique à deriva dos seus próprios pensamentos. Assim como um 
barco sem leme e sem âncora que é levado ao sabor do vento, assim é a alma que não está 
ancorada nos estatutos de Deus. Podemos citar três bases que fortalecem a nossa alma no 
tempo da espera: 

 
a) Deus é imutável – Hebreus 6:18 afirma que Deus é imutável e não pode mentir. Saber que 

Deus não muda, que Ele não é temperamental, que Ele não oscila, tudo isso faz com que 
nos sintamos seguros. Tiago 1:17 diz que em Deus “não pode existir variação, ou sombra 
de mudança”, por isso podemos esperar, por saber que Ele é digno de confiança. 
 

b) A promessa é imutável – Hebreus 6:17 diz que a promessa é imutável. Deus não vai 
mudar o que prometeu no meio do caminho, o que foi prometido será cumprido. Temos a 
certeza de que não seremos surpreendidos com “alterações” nos seus projetos e 
propósitos. 
 

c) Alento e esperança – Hebreus 6:18 também ensina que a alma necessita de alento e 
esperança e nós alcançamos isso quando estamos convictos da imutabilidade de Deus e da 
sua promessa. Uma das definições da palavra alento é: “força necessária para poder 
respirar”. Isto é, a nossa alma se anima e se fortalece quando está apoiada na promessa 
do Pai.   

 


