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Alegria da Salvação 
“Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito 

voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os 
pecadores se converterão a ti.” (Salmo 51.12-13) 

 
Neste mundo conturbado em que vivemos, o Senhor, pela sua infinita 

misericórdia, nos permite conquistarmos algumas coisas que tornam o nosso viver 
mais confortável e feliz. A compra de uma casa própria, a aquisição de um carro 
novo,um emprego estável, são apenas alguns dos desejos legítimos de serem 
realizados. No entanto, quando pensamos que estamos neste mundo só de 
passagem, precisamos admitir que nada é mais importante do que sentir a alegria 
da salvação. Esta não pode ser comprada, porque nos foi dada mediante a fé em 
Jesus, pela graça de Deus. (Efésios 6.8-9) 

 
No passado, o grande rei Davi realizou muitas conquistas. Ele venceu um 

gigante, tornou-se rei de Israel, superou inimigos terríveis e solidificou o seu reino. 
Era o homem mais importante do seu tempo. No entanto, num absoluto momento de 
fraqueza, deixou-se seduzir pelos encantos deste mundo, e pecou contra o Senhor. 
Desejou quem não deveria desejar, planejou o mal contra o seu próximo e tirou-lhe 
a vida. Completou seu ato pecaminoso, tomando para si alguém que não lhe 
pertencia. (2ª Samuel 11.1-27) Esta atitude desagradou ao Senhor, e Davi perdeu o 
que para ele era o bem mais precioso da sua vida: a alegria da salvação. 

 
Ele aprendeu que podia conquistar muitas coisas, mas sem a alegria da 

salvação, sua vida se tornou completamente sem significado e vazia. Admitiu isso 
quando, após ser repreendido pelo profeta Natã, afirmou numa dolorosa oração de 
confissão: “Restitui-me a alegria da salvação. Feliz o homem a quem o Senhor não 
atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Porque a tua mão pesava sobre 
mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.” (Salmos 51.12 ; 32.2,4) 

 
Semelhantemente ao rei Davi, quantas pessoas possuem bens, posição e 

conforto, mas pecaram contra o Senhor. Consequentemente a alegria da salvação 
esvaiu-se do coração, tornando a vida sem sentido e vazia. Sendo esta sua 
realidade, a única maneira de consertar isto é confessando o pecado ao Senhor. Ele 
terá misericórdia, assim como teve por Davi. Fazendo isto voce experimentará o 
perdão de Deus e sentirá novamente a alegria da salvação. Poderá afirmar com 
propriedade: “Esperei com paciência pelo Senhor e ele olhou para mim e ouviu o 
meu clamor.” (Salmo 40.1). 


