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Nada falta aos que o Temem 
 

Salmo 34:4-9 

 
Introdução: todos quando nascem chegam a esse mundo com necessidades. Não existe na 
história da humanidade alguém que tenha nascido com todas as suas necessidades supridas. 
Uma pessoa pode nascer no lar mais abastado da terra e mesmo assim terá nascido debaixo de 
necessidades. Todos nós nascemos com uma dívida espiritual e vamos precisar de Jesus para 
pagá-la. Portanto, não há como dizer que não precisamos de nada e de ninguém. 

 
Quando percebeu a sua falência no sentido de viver de acordo com a vontade de Deus, o Ap. 
Paulo exclamou: “Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?”. 
Mas em seguida ele declara: “Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor” (Rm 7:24, 25). Ou 
seja, Paulo encontrou em Cristo Jesus toda provisão que o levou a viver para a glória de Deus. 

 
Podemos e devemos dar Graças a Deus pela vida de Jesus, pois Ele é o suprimento do Pai 
celestial para todos aqueles que nele creem. As nossas necessidades, todas elas, são supridas 
por Jesus. No livro de Salmos, a Bíblia diz que nada falta aos que temem a Deus. Porém, antes 
de afirmar isso, o texto apresenta ações que movem a mão de Deus na direção do suprimento. 
Vejamos, então, essas ações: 

 
1. Buscar – em primeiro lugar, o verso 4 diz: “Busquei ao Senhor, e ele me acolheu; livrou-me de 

todos os meus temores”. Observe a palavra “temores”. Davi disse que buscou ao Senhor e foi 
acolhido por Ele, e, dessa forma, foi liberto dos medos da sua alma. Nessa declaração 
entendemos que, muitas vezes, estamos presos por dentro, açoitados por pensamentos que 
vão minando as nossas forças, e necessitamos de uma libertação de alma.  

 
Essa libertação começa na nossa decisão de buscar ao Senhor. Segundo o que disse Davi, 
aquele que busca ao Senhor será acolhido; Jesus disse que aquele que busca encontra (Mt 
7:8). Isso é tremendo! Quando buscamos a Deus não ficamos sem resposta. Todavia, é 
necessário projetarmos nele a nossa esperança e, a melhor maneira de demonstrarmos isso, é 
decidirmos buscá-lo de todo coração. 

 
2. Contemplar – no verso 5 descobrimos mais um conselho de Davi: “Contemplai-o e sereis 

iluminados, e o vosso rosto não será confundido”. A contemplação exige o silêncio da nossa 
alma. Quando nos aquietamos e reverenciamos a grandeza de Deus, descobrimos o quão 
poderoso Ele é. Desse modo, a alma se sente segura ao admirar o poder de Deus, o seu 
domínio, a sua magnitude.   

 
Talvez, nesse ponto, esteja o nosso maior desafio, porque sabemos que os dias atuais são 
extremamente dinâmicos e acabam nos envolvendo de tal forma, que não temos muita 
paciência para parar e contemplar a poderosa mão de Deus. Isso tem a ver com meditação, e 
essa disciplina é uma das mais difíceis de praticar. Entretanto, quem consegue parar e 
contemplá-lo, terá a sua percepção ampliada, receberá direção do Senhor, vai ouvir a sua voz, 
será iluminado por Ele, tomará a decisão correta. O resultado da contemplação é não ser 
confundido, nem pelo inimigo, nem pelos seus próprios sentimentos. 
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3. Clamar – em terceiro lugar, consideremos o que diz o verso 6: “Clamou este aflito, e o Senhor 
o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações”. Perceba que Davi está falando de aflição, de 
alma atribulada, e, nesses casos, é necessário clamar. Isso envolve a nossa decisão de lançar 
sobre Deus a nossa ansiedade, de curar a nossa alma.  

 
Nesse aspecto, entendemos que o clamor é terapêutico, é mais do que buscar, pois é 
resultado de uma alma que se lança sem restrições, que sabe a dimensão do seu problema, 
mas reconhece a grandiosidade do seu Deus e nele confia. Davi disse que estava aflito, mas o 
seu clamor foi ouvido por Deus que o livrou das suas tribulações. Quando nos sentimos 
inseguros, temos que buscar ao Senhor que nos livrará dos nossos temores. Porém, quando 
estamos atribulados, temos que abrir a nossa boca e clamar ao Senhor que nos livrará das 
tribulações. 

 
4. Temer – o verso 7 afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a 

Deus. Em quarto lugar, entendemos que é necessário temer a Deus, ou seja, é necessário levá-
lo a sério. Não podemos fazer de Deus um “quebra-galho”, alguém que recorremos quando as 
coisas vão mal. Levar Deus a sério é entregar-se a Ele sem restrições e permiti-lo fazer em 
nossa vida aquilo que Ele bem quiser. Isso representa o nosso compromisso e fidelidade, e faz 
com que o seu anjo acampe ao nosso redor e nos livre do mal. 

 
Conclusão: no verso 8, Davi declara: “Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-
aventurado o homem que nele se refugia”. Podemos provar de toda a bondade de Deus, antes, 
porém, devemos buscar, contemplar, clamar e temer ao Senhor. Quem vive nessa prática de 
vida, certamente vai provar e ver que o Senhor é bom, e não terá falta de nada. 
 


