
É HORA DE CUMPRIR A MISSÃO 

 

 E qual é a nossa Missão? O livro de Salmos nos ajuda a responder a esta pergunta. 

Se você me pedisse para resumir o livro dos Salmos em uma só palavra, eu escolheria a 

palavra Aleluia, isto é, Louvai ao Senhor! E se você me perguntasse qual a razão, eu 

responderia: “porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre”, pois essa é a ideia que 

permeia todos os Salmos; por exemplo, observe as palavras do salmista, a seguir: 

 “Louvai ao SENHOR. Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 

misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem 

anunciará os seus louvores?” 

 Pois “Ele livra ao necessitado da opressão, em um lugar alto, e multiplica as famílias 

como rebanhos. Os retos o verão, e se alegrarão, e toda a iniquidade tapara a boca. Quem 

é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor.” 

(Salmos 106:1,2 e 107:41-43). 

 Logo, a nossa Missão é falar a todo mundo da bondade de Deus. Além de sua 

bondade ser revelada em toda a sua criação, pois “a terra está cheia da sua bondade”, 

Deus também a revelou em JESUS, o seu filho; a expressão máxima da sua bondade. Foi 

exatamente isso que ele diz em João 3:16 – confira. 

 Infelizmente ao entrar o pecado no mundo, através do primeiro casal criado por 

Deus, junto com ele também entrou os sentimentos de culpa e de medo; e, à medida que o 

casal e sua descendência foram se afastando mais e mais de Deus, muitos outros 

sentimentos vieram, inclusive o de pensar que Deus não é bom. Aliás, essa foi a ideia que 

Satanás quis passar, ao perguntar a Eva se eles não podiam comer de todos os frutos do 

jardim; e quando ela disse que só não podia comer de uma das árvores, Satanás 

continuou com a sua insinuação de que Deus não era bom; pois, pelo que ele disse, Deus 

estaria privando-os de alguma coisa boa. 

 Então, por conta disso, ao invés da gratidão e do louvor que todos devemos a Deus, 

nós escolhemos o caminho da ingratidão e o da murmuração, do jeito que o Diabo gosta. 

Falamos mal de “Deus e do mundo”, não é mesmo? E como isso entristece a Deus... Mas 

nós sabemos que Deus é bom e espera que nós o louvemos, pois ele é digno de todo 

louvor e glória. Além disso, “Deus habita no meio dos louvores” (Salmos 22:3) e jamais no 

meio dos murmuradores. Aliás, ninguém aguenta uma pessoa lamurienta. 

 Apesar de Deus falar com Moisés “face a face, como qualquer um fala com o seu 

amigo” (Ex 33:11), ou seja, de maneira íntima, direta, ele queria mais; ele queria ver a sua 

glória (Ex 33:18). Como ele não suportaria ver a glória de Deus em toda sua plenitude (Ex 

33:20), disse Deus a Moisés: “Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e 

proclamarei o nome do Senhor diante de ti; [...]” (Ex 33:19); por isso ele só pode ver a 

Deus pelas costas; mas isso foi o suficiente para Moisés cair de joelhos e clamar: “O 

Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em 

beneficência e verdade; que guarda a beneficência em milhares; que perdoa a iniquidade, 

e a transgressão e o pecado; que ao culpado não tem por inocente; que visita a iniquidade 

dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração”. (Êx 

34.6,7). 



 Como precisamos ser mais gratos... Os Salmos nos ajudam a desenvolver esse 

espírito de gratidão que tanto agrada a Deus. Também precisamos entender o que o 

Senhor nos diz em Sua Palavra: “E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Rm 

8:28); por isso é que “Em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para conosco.” (1 Ts 5:18). 

 É Hora de Cumprir a Missão. Aproveitemos este momento de celebração do 9º 

aniversário da PIBAC para fazer o mesmo que Jesus mandou aquele homem que ele 

curara fazer: “Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o 

Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.” (Mc 5:19). 
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