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O Caos não é o fim 
 

Salmo 46 

 
Introdução: no Salmo 46:8, o salmista diz: “Vinde, contemplai as obras do Senhor, que 
assolações efetuou na terra”. Nesse texto, a Bíblia está falando de coisas que vão além da 
nossa compreensão. Geralmente, diante das dificuldades que a vida nos impõe, as perguntas 
se multiplicam na nossa cabeça. Sem entendimento da situação, os “porquês” vão surgindo em 
nossa mente. A ideia de que não será mais possível recomeçar ganha força, na mesma 
proporção que o desânimo cresce no coração. Então nos perguntamos: O que fazer diante do 
caos? O que fazer quando olhamos para a nossa vida e vemos a confusão em que ela se 
encontra e não sabemos por onde começar? 

 
Veremos nesse estudo, três considerações que devem ser levadas em conta quando 
enfrentamos tribulações. 

 
1. Deus é soberano – em primeiro lugar, não podemos nos esquecer da soberania de Deus. 

Nos relacionamos com um Deus livre e soberano cujos caminhos nem sempre coincidem com 
os nossos caminhos. Deus declara em Isaías 54:8, 9: “Porque os meus pensamentos não são os 
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim 
como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os 
vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos”. 

 
Mesmo sem compreendermos o momento, temos que nos agarrar a convicção de que Deus é 
soberano e jamais perde o controle das situações. Por isso o verso 9 diz que Ele põe fim à 
guerra. Isso é tremendo! Essa declaração enche a nossa alma de esperança. Hoje podemos 
estar no meio de uma guerra, mas Deus é poderoso para por fim às nossas guerras, para 
quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar os carros no fogo. Portanto, não são as nossas 
perguntas que irão resolver os nossos problemas, mas a nossa convicção de que estamos 
seguros debaixo das mãos de um Deus Poderoso que põe fim à calamidade! 

 
2. As nossas emoções devem estar sujeitas ao poder de Deus – em segundo lugar, 

no meio das tribulações devemos considerar o que Deus ordena no verso 10: “Aquietai-vos, e 
sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra”. Deus está dizendo 
que diante da perplexidade devemos dominar o nosso íntimo. Se não sujeitarmos as nossas 
emoções ao controle do Espírito, certamente faremos o que não deve ser feito.  

 
As pressões da vida são um prato cheio para abrirmos a boca sem entendimento e 
complicarmos ainda mais a situação. Aquele que aquieta o seu interior verá a poderosa mão 
de Deus agindo. Por isso Ele diz aquietai e sabei, ou seja, o milagre é resultado de uma postura. 
A alma que se sujeita é a alma que prova do livramento. Por outro lado, a alma que reclama, 
que murmura, que blasfema, não provará do sobrenatural. 

  
3. A minha fé deve ser alimentada pela promessa – em terceiro lugar, percebemos 

que os versos 7 e 11 são idênticos. Nesses dois versículos, o salmista declara: “O Senhor dos 
Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio”. Com base nessa constatação 
podemos perguntar: Por que encontramos essa declaração duas vezes no mesmo Salmo? Por 
uma razão muito simples: em tempos difíceis, devemos alimentar a nossa fé com a promessa.  
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Jesus, em Mateus 28:20, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do 
século. Essa promessa deve gerar segurança no nosso íntimo, mesmo diante do 
incompreensível, sei que Ele está comigo e a vitória é certa. Assim sendo, devemos rejeitar o 
medo e firmar a nossa alma na promessa, alimentando a nossa fé com a Palavra. 

 
Conclusão: para finalizar, fica a certeza de que os que estão firmados na fé em Cristo Jesus, 
mesmo diante das maiores calamidades, sabem que “O Caos Não é o Fim, mas a oportunidade 
de ver um grande recomeço patrocinado pelo poder do Altíssimo.  

 
“Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos 
mares; ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. 
Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o Santuário das moradas do Altíssimo” (Sl 
46:2-4). 

 

 


