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REALIZAÇÕES DE VIDA

“Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração” 

Salmo 37.4

INTRODUÇÃO

A bíblia diz que Jesus foi “ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa 

das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 

pisaduras fomos sarados”, através da profecia de Isaías 53.5.

Há algum tempo, numa das palestras gravadas do Summit_2005, um pastor americano 

definia em termos bem práticos a diferença entre iniqüidade e transgressão:

· Ele traçou uma linha imaginária no chão, ao seu lado. Designou o lado em que estava 

como o campo que representava os mandamentos, a vontade de Deus e, do outro lado da 

linha, ficava o pecado, algo que desagrada a Deus e dEle nos afasta.

· Inclinou bastante seu corpo sobre a tal linha sem, porém, tirar seus pés do seu lugar 

original. Com este gesto ilustrou iniqüidade.

· Depois, passou um de seus pés por sobre a linha até posicioná-lo do outro lado. Com 

este segundo gesto ilustrou transgressão.

O que o pastor quis mostrar com isto? Que todos nós temos a tendência natural de sermos 

atraídos pelo pecado, tendemos a buscar agradar mais a nós mesmos do que a Deus, temos 

natureza iníqua. Mas, com o auxílio do Espírito Santo, podemos evitar agir conforme nosso 

impulso natural, não precisamos transgredir a vontade de Deus.

O versículo em destaque traz a promessa do cumprimento dos desejos do meu, do teu, do 

coração de quem se deleita na presença de Deus. Mas ser feliz, sentir-se feliz, aceitar que a 

minha felicidade está no Senhor, é um discurso muito lindo de ser feito, mas uma prática 

diária bem difícil a ser cumprida. A tendência natural do meu coração é buscar o que me 

satisfaz e, NEM SEMPRE, o desejo de Deus pra mim  que eu seja como Jesus  é o que me 

satisfaz a todo tempo, sob toda circunstância.

I - DELEITAR-SE SOB QUE REFERENCIAIS?

Deleitar-se - experimentar deleitação, prazer, contentamento; regozijar-se, segundo o 

dicionário Houaiss.

Então, a pergunta é: o que costuma deleitar você? Ou, no que você costuma se deleitar, ter 

prazer? O que lhe faz contente? 

O apóstolo Paulo costumava dizer: “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, 

regozijai- vos.” (Fl 4.4) Na linguagem atual, “tenha alegria”. 



 
Daí continuava... (leia até o verso 9) “seja moderado (amável)”... 

tenha consciência de que “perto está o Senhor” (virá logo)... “não ande 

ansioso” (preocupado)... “faça orações e súplicas” (ore e peça o que 

precisa)... “seja grato” (tenha um coração agradecido)... pense em 

tudo que é verdadeiro, honesto, digno, correto, puro, agradável, 

decente e louvável... façam o que digo e o que faço... e o Deus de paz 

estará com você.

Este é também o referencial que Davi lhe aconselha: “Deleite-se no Senhor”. Tenha prazer 

em fazer o que Deus lhe diz que é o melhor pra viver, mesmo que a seus olhos não pareça 

assim na hora.

Davi foi identificado por Deus como homem segundo o Seu coração (At 13.22). Nem por 

isto deixou de errar muito na vida, mas soube distinguir que, quando sua escolha era ter 

alegria em cumprir os propósitos de Deus pra sua vida, seu coração ficava alinhado ao de 

Deus, ENTÃO, Deus lhe concedia os desejos de seu coração. 

II - ELE te CONCEDERÁ os desejos do teu coração

Segundo o dicionário Houaiss, CONCEDER:

·  transitivo direto e bitransitivo 

1.  tornar disponível; pôr à disposição (de)

2.  fazer a concessão, a outorga, de (um direito); dar, outorgar

3.  dispor para que (alguém) faça uso de (um direito seu)

·  transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo 

1.  dar permissão para que algo se processe ou ocorra; permitir, facultar

2.  concordar ou transigir (chegar a um acordo) com proposta, pedido, ponto de 

vista de outrem etc.

·  transitivo direto e transitivo indireto 

1. considerar como hipótese válida; admitir, aceitar, supor verdadeiro 

(pressupor uma condição para)

Então, podemos re-escrever o trecho do versículo assim:

·    Deus tornará disponível para você os desejos do seu coração  não diz q jogará em sua 

cabeça sem que você faça qualquer esforço; você deverá agir para concretizá-los.

· Deus porá a sua disposição os desejos do seu coração  não diz que serão trazidos até 

você de forma mágica; você deverá trabalhar para alcançá-los;

·    Deus fará a concessão, lhe dará direito aos desejos do seu coração  não diz que serão 

seus pra sempre; você deverá lutar para preservar o direito sobre eles;

·    Deus disporá pra você fazer uso os desejos do seu coração  não diz que são seus; você 

deverá reconhecer sempre que Deus os deu e os pode tirar, de acordo com as 

condições pré-estabelecidas e que você deve procurar conhecer;



 

·  Deus dará permissão para que você processe ou Deus permitirá que 

você tenha os desejos do seu coração  não diz que você é um “gênio” 

que só tem ótimos desejos por seu próprio mérito; diz que a sua 

proximidade com Deus, a fonte da sabedoria (Tg 1.5), lhe 

permite ter desejos dignos de serem realizáveis;

· Deus concordará com os desejos do seu coração  não diz que todos os desejos do seu 

coração serão realizados; diz que o seu coração desejará coisas com as quais 

concordará enquanto sua alegria estiver nEle;

· Deus considerará como hipótese válida ou admitirá ou aceitará ou suporá verdadeiro 

os desejos do seu coração se...  não diz que você dirá a Deus o que fazer;  diz que, SE 

você cumprir os mandamentos do Senhor com alegria por abrir mão do que pensa 

ser o melhor pra você mesmo, Deus admitirá que o maior desejo de seu coração é 

adorá-lo com integridade de vida e o abençoará validando os desejos do seu 

coração.

CONCLUSÃO

Se você considerar todo o contexto do salmo 37, principalmente dos versos 1 ao 6, 

perceberá que o assunto central é aconselhar o povo de Deus a avaliar com sabedoria a 

prosperidade dos ímpios.

Somos alertados para:

Versos 1-2 => para considerar que Deus está considerando tudo o que ocorre pelo prisma 

da eternidade, não da temporalidade. Precisamos olhar com os olhos da fé toda a realidade 

vivida, observada e desejada (Lc 16.19-31).

Verso 3 => crer na Palavra de Deus é essencial para viver de forma segura, inabalável (Sl 

23.1). Veja 2Co 4.8-9.

Versos 4-6 => nossa felicidade está em escolher viver pela Palavra de Deus, nossa vida 

acontece pela confiança que depositamos no Senhor, nossa recompensa virá pela ação de 

Deus em nós que impressionará muitos, em nome de Jesus.

Quer ser próspero, feliz, abençoado, atingir metas que Deus tem para sua vida? “Deleite-se 

no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração”.

“Que a sua felicidade esteja no Senhor! Ele lhe dará o que o seu coração deseja.” (Sl 37.4  

NTLH) 
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