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Encontros de Acolhimento – Tema:  Reconciliar 
1° Encontro – Salmo 31 (32) 
A FELICIDADE DE PERDÃO 

 
 

A história e a salvação da humanidade, gira em torno e é dependente 

do verbo encarnado - Jesus, que redimiu nossos pecados, pela paixão 

e morte de cruz, restabelecendo nossa aliança com o Pai, e como se 

isso não fosse o suficiente, venceu a morte ao ressuscitar, tornando-

nos de criaturas de Deus a filhos d’Ele, em Jesus Cristo, Filho 

Unigênito. Não se conhece na história da humanidade amor maior! 

Falar em reconciliação é também falar no perdão dos pecados, que 

nos remete ao estado da graça santificante, dom de Deus, marcado 

sim, pelo verdadeiro arrependimento, e também por isso, é um convite 

para acolher a oportunidade com gratidão e alegria, pois só a 

misericórdia divina é capaz de nos restituir a redenção individual e a 

salvação da nossa alma. 

Reconciliar-se é assim, uma resposta ao amor, com uma diferença 

peculiar: nos torna mais santos, na medida em que amadurecemos o 

entendimento de que apesar da nossa pequenez, da nossa 

mediocridade, do nosso nada, Deus nunca irá desistir de nós, pois ele 

é a plenitude do amor e não iria tão longe, se assim não o fosse. 

O salmo 31 (32), o qual vamos refletir, foi escrito pelo rei Davi 

possivelmente no contexto descrito no segundo livro de Samuel, 

capítulo 24, onde sob a tentação do absolutismo de seu poder, 

mandou recensear o povo, com objetivo de explorá-los 

economicamente, através da cobrança de impostos e difundir a sua 

dominação política, também com o levantamento do número de 

homens aptos para a guerra.  Agindo assim Davi colocou nessas 

questões a sua confiança, afastando-se de Deus, por considerar a sua 

autoridade, absoluta, e esquecendo que outrora, entoou um cântico de 

louvor a Deus, por tê-lo libertado de seus inimigos (2Sm 22).  
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O texto não fala que a atitude de Davi atraiu a ira de Deus, mas sim, 

que Davi recobrou o juízo, se conscientizou da gravidade do erro 

cometido, e pediu perdão.  Essa sua reação é natural, própria de 

criatura de Deus, imagem e semelhança do Criador; é um elo que faz 

parte do Mistério Divino. 

Como se depreende do texto, Deus, através do profeta, propôs a 

escolha de uma, dentre três penitências para a remissão daquele 

pecado, e, Davi escolheu aquela que mais lhe convinha, ou seja, não 

era a mais justa, segundo os critérios divinos, mas já nos aponta o 

reconhecimento explícito de que só de Deus poderia esperar a 

misericórdia, que aconteceu, após inúmeras vidas serem ceifadas e 

Davi enfim, reconhecer o seu erro, arrepender-se e assumir a postura 

condizente de quem sabe ser um escolhido de Deus, poupando, ainda 

que com prejuízos, a exterminação do povo escolhido, o povo de 

Israel.  

Davi reconciliou-se...  

Restituído na graça deixou-nos registrado como chegou à fonte de sua 

alegria, a sua gratidão pela misericórdia de Deus, num dos mais belos 

poemas do Livro dos Salmos, que alcança a realidade de todos nós, 

homens e mulheres de fé, que buscam viver a experiência do amor de 

Deus, muitas vezes ainda presos aos nossos egoísmos, medos, 

orgulhos e falsas razões. 

Davi inicia o salmo 31 (32) afirmando ser feliz aquele cuja ofensa é 

absolvida, cujo pecado é coberto e a quem Deus não apontava 

nenhum delito, ou seja, quando escreveu o poema ele já estava 

reconciliado e, suas palavras demonstram estar diante de nós um 

homem em absoluta paz, inteiro, pleno, radiante e como ele mesmo 

diz, feliz. 

Ao narrar seu estado de espírito anterior onde, retido em seu pecado e 

culpa, Davi sentia dores intermináveis em seus ossos, não falava, e 

sentia a mão de Deus pesando sobre ele, ou seja, sabia que estava 

errado, mas calava-se, ficava inerte, confirma que o seu pecado o  

consumia dia após dia, até que resolveu confessar-se, assumir seus 

erros e rasgando o próprio coração, renunciando tudo o que pensava 

sustentar-lhe as forças e o poder, derramou-se diante do Senhor, que 

o perdoou. 
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O perdão de Deus o fez digno novamente e não há felicidade maior 

senão aquele sentimento de pertença, de dignidade restaurada e 

reconhecida, de liberdade, própria daqueles que vivem a plenitude da 

presença divina em suas vidas. 

Assim, considerando que palavra de Deus é palavra para todos nós, 

Davi exorta a todos e a cada um:  

Suplique a Deus no tempo da angústia!  

Por mais graves que sejam os pecados cometidos, mesmo que a 

situação fuja do controle, suplique imediatamente a Deus!  Só Ele é 

capaz de nos libertar; é na experiência do perdão que se vive a 

misericórdia, que se chega à estrada que vai ao encontro do amor de 

Deus, na verdadeira e tão desejada liberdade. 

A sabedoria divina é que nos reconduz ao caminho da salvação, por 

isso é tão importante estarmos sempre reconciliados com o Pai; 

destaque-se que quem se reconcilia com Ele, se reconcilia com o 

irmão e consigo próprio – uma consequência natural do amor 

correspondido.   

É salutar não fechar as portas do coração, mas, também abrir todos 

os “canais” para que Deus nos direcione, para que vivamos a 

experiência do seu amor. 

É essencial tornarmo-nos justos, ou seja, buscarmos cada dia mais 

estar em conformidade com os ensinamentos de Deus, que se revelou 

a si próprio, através de Jesus.  

Somente essa conversão nos aproximará da fonte da alegria. 

Bendigamos ao Senhor por esse momento de reflexão e peçamos, 

pela intercessão de Maria Santíssima, mãe de Deus e de todos nós, 

seja derramado sobre cada um as bênçãos de Deus que é Pai, Filho e 

Espírito Santo. 

Amém!  

 

Michelle Neves 
Ministra do Acolhimento 


