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Quando a Noite Vem 
 

Salmo 17:3  

 
Introdução: Davi, no Salmo 17, expressa a sua confiança em Deus. Todavia, em meio as 
suas declarações confiantes, no verso 3, Davi faz menção a um período de dificuldades que 
todos nós passamos, e que muitas vezes não conseguimos nem mesmo explicar os nossos 
sentimentos. Diz ele no versículo 3: “Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no 
fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim”.  

 
Certamente, esse tempo não é nada bom, entretanto, é um tempo pedagógico, tempo de 
aprendizado. O outro lado da questão é que, esse tempo desconfortável, que a Bíblia chama 
de “noite”, também é um tempo de provas para a nossa fé, tempo em que o nosso coração é 
sondado a fim de mostrarmos até onde estamos fechados com Deus.  

 
Quando a “noite” vem, precisamos de quatro entendimentos pra sairmos dela ampliados e 
vitoriosos: 

 
1. A “noite” não é do diabo – o primeiro entendimento que tranquiliza a nossa alma, diz 

respeito a quem pertence a “noite”. O salmista nos assegura que a “noite” pertence ao 
Senhor: “Teu é o dia, tua também, a noite” (Sl 74:16). Na verdade, Satanás é um ladrão que se 
aproveita da “noite” para nos assaltar. Ele é um intruso, um aproveitador, um oportunista. 
Depois que Jesus venceu o diabo no deserto, a Bíblia diz que ele se apartou de Jesus até o 
momento oportuno. O inimigo é assim, trabalha em cima de oportunidades, esperando um 
momento de fragilidade para tentar nos derrubar. Quando a “noite” vem, Satanás lança três 
setas em nossa mente:  
 

a) Dúvida – a primeira seta é a dúvida, a sua maior arma. Foi com esse intuito que ele 
se aproximou de Jesus, tentando fazê-lo duvidar da sua missão e da sua filiação, 
querendo que o Senhor provasse que era o filho de Deus. Jesus não tinha que provar 
nada para o diabo, se Ele caísse nessa armadilha, na verdade, Jesus estaria fazendo a 
vontade do inimigo.  
 

b) Medo – a segunda seta é o medo, e o medo produz algemas e cadeias que nos 
aprisionam. João diz que o medo produz tormento, mas o perfeito amor lança fora 
todo medo (1 Jo 4:18). Assim entendemos que o medo é uma artimanha maligna para 
nos afastar do amor de Deus  

 
c) Paralisia – a terceira seta é o resultado do medo, ou seja, a paralisia. A insegurança 

da alma nos deixa indecisos e afeta a nossa fé. É desse modo que enfraquecemos na fé 
e perdemos a nossa ousadia. Se o inimigo nos paralisar, não veremos o melhor de 
Deus acontecer em nossas vidas. 

 
2. É um tempo que passa – em segundo lugar, temos que compreender que a noite é um 

tempo que passa. Por isso, o que conta não é o que enfrentamos, mas como enfrentamos. 
Infelizmente, muitos, depois que a noite passa, não estão felizes e se sentem desaprovados, 
exatamente pela forma como se comportaram durante a “noite” que enfrentaram. Portanto, 
uma das armas que temos para fortalecer a nossa fé é a certeza de que tudo vai passar e 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

sairemos da “noite” melhor do que entramos. Quem nos garante isso é a Palavra de Deus: 
“Porque não passa de um momento a sua ira; o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer 
pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã” (Sl 30:5). 
 

3. Deus nos guarda do oportunismo do diabo – em terceiro lugar, a nossa confiança é 
aumentada quando entendemos que não enfrentamos a “noite” sozinhos. Não estamos 
desamparados, Deus está conosco, nos guardando das mãos do maligno e nos fortalecendo 
com a sua presença. A “noite” não é um tempo de abandono divino, ainda que a nossa alma 
se sinta preterida pelo Senhor, na verdade isso não passa de um sentimento.  

 
Portanto, não confie nas suas emoções, confie na Palavra de Deus. Jesus disse que estaria 
conosco todos os dias até a consumação dos séculos (Mt 28:20). Se Bíblia diz: “Não te 
assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia” (Sl 91:5), então devemos ficar com 
o que a Bíblia diz. Creia na Palavra e vença a “noite”! 
 

4. O louvor tem que estar presente – o quarto entendimento que temos que alcançar é 
que, ainda que pareça contraditório, temos que louvar ao nosso Deus quando enfrentamos a 
“noite”. Diz o Evangelho de Marcos que, antes de Jesus passar pela angústia do Getsêmani, na 
hora em que Ele saiu para enfrentar o maior sofrimento que um ser humano já enfrentou, 
Jesus cantou (Mc 14:26). 
 
No Salmo 42:8, a Bíblia diz: “Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia, e à 
noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida”. Receba esse ensino da 
Palavra: a misericórdia de Deus é concedida durante o dia, mas à noite o cântico ao Senhor 
deve estar em nossos lábios. Ou seja, a misericórdia do dia é resultado do cântico da noite!  
                                                      


