
UM CLAMOR POR MISERICÓRDIA 
 

“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das tuas misericórdias, 

apaga as minhas transgressões” (Sl 51.1). 

 

            O Salmo 51 é o grito de socorro de Davi, depois de ter pecado contra Deus. Davi era um homem de 

Deus, mas caiu em pecado. Adulterou, mandou matar o marido da mulher e depois casou-se com ela. 

Jeitosamente tentou esconder o seu pecado. Porém, o que Davi fez foi mau aos olhos do Senhor. 

Confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu seu pecado, confessou-o e clamou pela misericórdia divina. 

 

            O versículo em tela, enseja-nos quatro lições: 

 

            Em primeiro lugar, a compaixão divina é baseada em sua benignidade e não em nosso merecimento. O 

pecado é maligníssimo e indesculpável. Davi pecou deliberadamente contra Deus, contra si mesmo, contra 

Bate-Seba, contra Urias, contra sua família e contra sua nação. É digno de nota que para pecados deliberados 

não havia expiação. O pecado é uma afronta a Deus antes de ser um golpe no próximo. O pecado é o maior de 

todos os males, por nos privar da maior de todas as bênçãos. O pecado nos priva da comunhão com Deus e faz 

separação entre nós e Deus. Davi não reivindica nada, só roga compaixão. Ele não tem nada a exigir, apenas 

pleiteia a misericórdia. A confissão de Deus começa com o coração quebrantado. Manifesta-se não nas 

tentativas de fuga, mas no real enfrentamento da culpa. Davi se estriba na benignidade Deus e não em seus 

próprios predicados para rogar o perdão divino. 

 

            Em segundo lugar, o pedido de perdão é resultado de um reconhecimento profundo de nossa culpa 

pessoal. Davi orou e pediu: “Compadece-te de mim, ó Deus…”. Mesmo sendo rei e o maior de toda a 

monarquia de Israel, mesmo sendo rico e o mais rico do seu reino, mesmo sendo o mais conceituado e valente 

guerreiro de seu exército, Davi está tomado por uma profunda convicção de pecado. Está consciente de que 

nada merece. Está profundamente quebrantado por causa de vileza de seu pecado, da enormidade de sua 

culpa e das trágicas consequências de sua transgressão. Não há perdão onde não há arrependimento e não há 

arrependimento onde não há profundo reconhecimento de que o pecado cometido é uma afronta a Deus e 

um atentado contra o próximo. Davi ora, “compadece-te de mim…”. 

 

            Em terceiro lugar, não há nenhuma outra fonte de perdão fora do próprio Deus. Davi recorre a Deus 

porque sabe que só Deus pode perdoar pecados, aliviar a consciência culpada e restaurar o caído. Nenhuma 

igreja tem autoridade para perdoar pecados. Nenhum sacerdote pode inocentar o culpado. Nenhuma terapia 

psicológica pode apagar as manchas do pecado. Nenhum expediente místico pode atenuar a dor provocada 

pelos verdugos da consciência. Ninguém pode perdoar pecados, exceto Deus. Recorrer a qualquer outra fonte 

é enganar a si mesmo. Davi confessa seu pecado a Deus e roga sua misericórdia e alcança o perdão e o alívio 

para sua consciência. 

 



            Em quarto lugar, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa da multidão das misericórdias de 

Deus. As transgressões não podem ser apagadas se Deus fizer apontamento dos nossos pecados. Nossa dívida 

é impagável. Nosso débito com Deus está além de nossa possiblidade de saldá-lo. Somos devedores. Somos 

culpados. Não podemos quitar nossa própria dívida. Não podemos romper nossos próprios grilhões. Não 

podemos limpar as nossas manchas. Não podemos purificar o nosso próprio coração nem apagar nossas 

transgressões. Porém, quando nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados, por causa do 

sangue de Jesus vertido na cruz e por causa da multidão de suas misericórdias, ele nos perdoa, nos lava, nos 

restaura. Não fuja de Deus, corra para seus braços. Não esconda suas transgressões, confesse-as e deixe-as. 

Não acaricie seus delitos, abomine-os e o Deus misericordioso restaurará a sua sorte. 
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