
UM CHAMADO AO 

ARREPENDIMENTO
Uma Reflexão sobre o Salmo 51

O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e,

consequentemente, confissão e arrependimento.
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Este é o quarto e o mais profundo dos Salmos Penitenciais. As

profundezas da experiência individual, o senso do pecado e o pedido

de perdão não são superados em nenhum outro salmo. Este é o

primeiro salmo de outra coleção levando o nome de Davi, Salmos 51-

70. As opiniões são muitas quanto à ocasião que deu origem a esta

confissão. Para alguns ele tem um significado corporativo; para outros

ele teve origem na bem conhecida experiência de Davi; para outros,

ainda, descreve um crente que vai ao Templo em busca de perdão e

purificação. O acréscimo dos versículos 18 e 19 parece adaptar um

pedido puramente individual aos requisitos da adoração corporativa.

Quer Davi tenha ou não composto o poema, sua experiência parece

tê-lo ocasionado.

1, 2. Um Grito por Misericórdia. Compadece-te de mim, ó Deus.

O salmista nem pede inocência nem lança a culpa sobre outrem. Uma

vez que sabe que não merece perdão, ele primeiro roga por

misericórdia, com base na bondade divina. De acordo com esta

misericórdia, ele pede que a sua transgressão saia apagada e a sua

iniquidade seja lavada.

3-6. Uma Confissão de Pecado. Pois eu conheço as minhas

transgressões. Aqui o salmista enfatiza o fato de que sabe e está

constantemente cônscio do seu pecado, e reconhece que o seu

pecado é mais do que o pecado contra o homem. Ao mesmo tempo

ele reconhece a tendência universal para o pecado mas não se

desculpa com base nisso. A profundeza de sua confissão está visível no

seu desejo de descobrir o íntimo e o escondido do seu ser.

7-12. Um Pedido de Purificação. Purifica-me . . . lava-me. Os verbos

são extremamente significativos na transmissão do pedido. O salmista

começa (vs. 7-9) pedindo purificação externa. Purificar com hissopo e

lavar estão relacionados com o ritual. Com o pedido de um coração

regenerado e um espírito constante renovado, a ênfase passa para a

purificação interior.

13-17. Um Voto de Consagração. Então ensinarei. Este voto de

testemunhar aos outros dá evidências do perdão recebido pelo

escritor e sua natureza modificada. A maneira como o salmista encara

o sacrifício é essencialmente profético e muito semelhante com o do

autor do Salmo 50. Seu senso do pecado e culpa exigem mais do que

ofertas queimadas; por isso oferece seu espírito quebrantado e seu

coração contrito.

18,19. Uma Oração de Restauração. Faze bem ... edifica ... então.

Esta ênfase dada às obras como recurso de fazer sacrifício aceitáveis

parece ser um acréscimo de um escritor ou editor sacerdotal.

Moody

SALMO 51. UM GRITO DE PERDÃO 



“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um 

coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.”

TEXTO AUREO
SALMO 51.17
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A declaração explícita do título associa este Salmo com a notável

acusação de Natã contra Davi (#2Sm 12.1-13). Como expressão de um

coração dominado pela vergonha, humilhado e alquebrado pela culpa,

ainda que salvo do desespero mediante a fé penitente na misericórdia de

Deus, este poema é inigualável. Os vers. 18 e 19 parecem ter sido

adicionados alguns séculos depois da época de Davi. Pressupõem um

tempo quando os muros da cidade foram derrubados, quando os

sacrifícios cessaram (cfr. #Ne 1.3; #Sl 102.16,17; #Sl 147.2). É possível que,

após a volta do exílio, este Salmo tenha sido adaptado para ser usado

como confissão dos pecados nacionais, e que esses dois versículos tenham

sido adicionados para que o poema se tornasse mais próprio para a

adoração pública.

a) Convicção de pecado (1-8) É necessário relembrar que,

imediatamente após Davi ter feito confissão de seu pecado, o profeta

Natã declarou que o Senhor o perdoara. Consequentemente este Salmo,

presumivelmente composto nas horas que se seguiram, começa com a

consciência da misericórdia de Deus-abundante, amorosa e sem limites. O

salmista dá-se conta de uma verdadeira multidão de compaixões divinas e,

em particular, de uma promessa de perdão espantosamente grande e

preciosa, a respeito de um gravíssimo erro (#2Sm 12.13); porém, ele não

pode depender disso enquanto a confissão plena e de todo coração não

tiver sido feita, e essa é justamente a função do poema. A convicção de

pecado, em Davi, é dominada por três temas:

UM INESCAPÁVEL SENSO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL.

Note-se a frequência de minhas transgressões, minha iniquidade e meu

pecado. Ele não procura fugir à sua responsabilidade, aqui, baseando-se no

acaso das circunstâncias ou em algum desejo instintivo; não culpa a

ignorância, a necessidade ou alguma agência má; nenhuma tentativa é feita

para que Bate-Seba compartilhe do pecado de adultério e assassinato,

sobre a suposta base de sua aquiescência ou sugestão. O erro cometido

foi da responsabilidade de Davi, e essa convicção é sublinhada nas palavras

o meu pecado está sempre diante de mim (3; cfr. #Sl 32.3-4).

UMA INDUBITÁVEL CONVICÇÃO DE TER-SE VOLTADO CONTRA

DEUS.

Sem levar em consideração Bate-Seba e Urias, sua ação, em última análise,

foi contra Deus. Contra ti, contra ti somente pequei (4). Toda má ação,

afinal de contas, é contra a santidade de Deus, e, portanto, má aos Seus

olhos (cfr. #Gn 39.9). Parece mal (4); melhor ainda, "é mal". O salmista

fazia uma confissão sem reservas de sua culpa (3-4) a fim de que, quando

Deus pronunciasse julgamento contra o pecador, Ele estivesse acima de

qualquer insinuação satânica de capricho, severidade ou preconceito da

parte de Deus (cfr. #Zc 3.2; #Jó 2.3).

SALMO 51. A ORAÇÃO DE UM PENITENTE 
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3. UM APAIXONADO APELO PARA SER COMPLETAMENTE

PURIFICADO DO PECADO. As frases aparecem amontoadas em

veemência e fervor. Apaga (1); isto é, obscurece como por uma espessa

nuvem (#Is 44.22) ou uma dívida é anulada mediante pagamento.

Alternativamente, pode ter o sentido de "apagar", isto é assim como

quando um escrito era removido de um tablete de argila (#Êx 32.32),

como a água era removida de um prato (#2Rs 21.13), ou como uma

pessoa é removida da terra (#Gn 7.4). Lava-me completamente (2); isto é,

tira a mancha; purifica-me (2) como um leproso é declarado puro

mediante a lavagem (#Lv 14.8-9).

Em pecado me concebeu minha mãe (5). Isso não deixa subentendido que

uma disposição pecaminosa lhe tivesse sido transmitida porque o ato

físico da concepção fosse pecaminoso em si mesmo. Este versículo

simplesmente significa que, sendo membros da raça humana, estamos

inexplicavelmente envolvidos na realidade do pecado. A palavra "formado"

seria melhor traduzida como "nascido" ou "dado à luz". Cfr. #Sl 139.13-16;

e notar a impecabilidade de nosso Senhor, nascido de uma mulher. O

duplo eis (5-6) indica dois fatos que impressionaram profundamente o

salmista, e que ele deseja que os outros observem.

Nos vers. 6-8 a intensidade da convicção e do desejo de Davi é fortalecida

ainda mais por uma recapitulação das ideias anteriores, havendo ênfase

sobre a terceira a da necessidade de purificação. Primeiramente, a

misericórdia e a compaixão de Deus (ver vers.

1) estão relacionadas ao Seu desejo de encontrar a verdade e a sabedoria

estarem ocultas no íntimo (6). Mediante a mesma a verdade é impedida de

afastar-se dEle. Em segundo lugar, a necessidade de ser lavado e purificado

(2; cfr. #Jo 13.8-10) é refletida na necessidade de ser aspergido com

hissope purgador (cfr. #Nm 19.6) e ser tornado mais puro e mais branco

que a neve(cfr. #Is 1.18). Em terceiro lugar, o desejo de conhecer e de

participar da Santidade de Deus e de submeter-se a Seu reto juízo (4) é

renovado e expandido como uma oração. Nesta é solicitado o sentimento

de alegria por ouvir a palavra de perdão de Deus e pela cura de toda

angústia e aflição íntimas.

F. Davidson

SALMO 51. A ORAÇÃO DE UM PENITENTE 



SALMOS 51

TEXTO DE REFERÊNCIA

● 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a

multidão das tuas misericórdias.

● 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.

● 7. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.

● 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.

● 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.

● 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.

● 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
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OBJETIVOS
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o contexto histórico do Salmo 

51.

APRESENTAR

o caminho do arrependimento.

REVELAR

os pedidos do salmista a 

Deus.

MOSTRAR



INTRODUÇÃO
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Nesta lição será falado sobre o verdadeiro arrependimento após o

cometimento de um pecado que nos afasta da presença de Deus.

Será demonstrado como um conhecedor das Escrituras Sagradas

deve agir para obter o perdão do Senhor, tendo como referência o

Salmo 51, que revela como o Rei Davi se arrependeu de seu

terrível pecado e restaurou a sua salvação.
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No Salmo 51 vemos o sofrimento do rei Davi por causa de seu pecado, 

porque o mal que fizera estava sempre diante dele. Ele sabia muito bem 

que havia desagradado ao seu Deus e tinha consciência das 

consequências de seu pecado, pois conhecia as suas transgressões que 

o afastava da presença do Senhor.

1. CONTEXTO 
HISTÓRICO
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Em 2 Samuel 11, está

registrado que enquanto

o exército de Israel foi

para a guerra lutar, o seu

rei Davi decidiu ficar

possivelmente

descansando, desfrutando

dos manjares que lhes

estavam disponíveis.

Acontece que certo dia

ao passear pelo terraço

do palácio real avistou

uma bela mulher se

lavando, vindo descobrir

que era casada com um

de seus guerreiros por

nome Urias, o heteu. De

acordo com a Bíblia, Davi

era segundo o coração

de Deus (1 Samuel

13.14), sendo escolhido

por Ele para reinar sobre

o povo de Israel, lhe

dando muitas vitórias e

livramentos. No entanto,

apesar de tudo o que

Deus lhe tinha dado

decidiu possuir uma

mulher casada, esposa de

seu fiel soldado (2Samuel

11.4).

Podemos ver aqui, que mesmo um homem temente a Deus se não vigiar e refrear

os desejos da carne pode cometer coisas terríveis. Por isso está escrito que

devemos agir segundo direção e orientação do Espírito Santo que pode nos

proteger da concupiscência da carne e nos resguarda de nossa natureza

pecaminosa (Gl. 5.16).

1.1. AS TRANSGRESSÕES DE DAVI.



1.2. O FRUTO DO PECADO E O PLANO DE DAVI.
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Conforme está escrito neste tópico, o rei Davi

agiu diligentemente para esconder o seu pecado

de adultério, pois sabia muito bem qual seria o

seu castigo, no entanto, antes de pecar tinha a

plena consciência do que estava fazendo, mesmo

assim, consumou o seu intento. Veja como rei ele

podia ter várias esposas, mas não podia cometer

adultério porque era contra a lei, ato que merecia

a pena de morte por apedrejamento (Lv 20.10).

Ele viu, desejou, adulterou, tentou encobrir o seu

pecado buscado fazer com que Urias se deitasse

com sua esposa Bate-Seba, como não conseguiu,

providenciou a morte de seu soldado, casando-se

por fim com Bate-Seba. O rei Davi em seu

momento de ócio, para satisfazer os seus desejos

carnais não vigiou e cometeu um pecado terrível

contra Deus e o seu povo. Ele como rei pensou

que conseguiria dar um jeito de esconder o seu

pecado, mas a sua própria consciência o acusava,

sua transgressão estava sempre diante dele e o

afastava de Deus, lhe tirando a alegria de viver (Sl

51.3). Aqui aprendemos uma lição, nada podemos

fazer para esconder o nosso pecado de Deus,

não importa quem somos e o tamanho do

prestígio que possamos ter perante a sociedade.



1.3. NATÃ, O PROFETA DE DEUS.
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Conforme está escrito,

aparentemente para Davi o seu

pecado estava encoberto, ele

havia casado com a viúva Bate-

Seba que estava esperando o seu

filho, fruto do adultério. Tudo

estava resolvido, ele era o rei e

ninguém poderia acusá-lo. No

entanto, se esqueceu de que

nada fica encoberto aos olhos de

Deus. “Diante de ti puseste as

nossas iniquidades, os nossos

pecados ocultos, à luz do teu

rosto” (Sl 90.8). Como a mente

do rei estava cauterizada, Deus

usa o profeta Natã para

refrescar a sua memória,

trazendo o pecado escondido à

tona. Também precisamos

entender que mesmo os nossos

pecados mais ocultos Deus

conhecem muito bem eles, nada

podemos esconder Dele.



Aqui vemos um homem a quem Deus havia dado tudo, ele não passava

de um pastor de ovelhas de seu pai, era pequeno e o mais novo de seus

irmãos, mas Deus o escolheu para ser o Rei de Israel. Ele podia ter tudo

que quisesse, menos transgredir os mandamentos do Senhor. No

entanto, por não resistir aos seus desejos menosprezou a palavra do

Senhor, caindo em desgraça, e acaba sofrendo as consequências dos

seus atos. Vigiemos para resistir às tentações de nossa carne. Em

Provérbios 10:9 está escrito: “Quem anda em sinceridade anda seguro,

mas o que perverte os seus caminhos será conhecido”.

2. O CAMINHO DO 
ARREPENDIMENTO
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Davi quando é confrontado pelo profeta enviado

por Deus, imediatamente reconhece o seu pecado,

ele não inventa desculpas esfarrapadas tentando se

esquivar de sua culpa. Ele era um grande adorador

do Senhor e tinha plena consciência do que tinha

feito e confessa a Natã “Pequei contra o Senhor”.

Por isso, como ao rei Davi, precisamos reconhecer e

assumir os nossos pecados, e nos arrependermos

para termos as nossas culpas canceladas perante

Deus. Não podemos ficar inventando justificativas

para os nossos erros e continuarmos fazendo aquilo

que desagrada ao Senhor, como se nada de errado

estivesse acontecendo. Não precisamos esperar que

Deus envie um profeta a nós para dizer que estamos

em pecado, como fez Deus a Davi enviando a Natã.

2.1. RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DO PECADO.
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Davi quando tem o seu grave

pecado revelado, imediatamente

confessa e pede perdão a Deus

pela sua transgressão cometida

deliberadamente. Ele pede

perdão para restabelecer a sua

comunhão para com o Senhor,

pois a sua alma estava

amargurada porque estava

espiritualmente morto, o seu

pecado o afastara da presença de

Deus. Deus perdoou o pecado

de Davi, suspendendo a sua pena

de morte e a condenação eterna,

restaurando a sua salvação e

comunhão. Deus também

permite que Davi vivesse para

mostrar o seu justo juízo contra

um grande líder que pecara

grandemente, e para servir de

exemplo a toda nação de Israel

de sua imensa misericórdia.

Igualmente, precisamos agir

como Davi nos arrependendo de

nossos pecados pedindo perdão

com toda sinceridade, pois Deus

sabe de nossas fraquezas como

humanos, e está disposto a nos

perdoar. “Se confessarmos os

nossos pecados, ele é fiel e justo

para nos perdoar os pecados e

nos purificar de toda injustiça”

(1Jo 1.9).

2.2. A CONFISSÃO E O PEDIDO DE PERDÃO.
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Neste tópico, veremos que

apesar de ter sido perdoado por

Deus o rei Davi sofreu as

consequências de seu pecado. O

filho do adultério morreu, houve

um incesto em sua família, o seu

filho Absalão mata o irmão

Amnom que tinha cometido

incesto, também, Absalão se

revolta contra seu pai Davi e

tenta tomar o reino, que por fim,

acaba morrendo. Portanto,

conforme está escrito em

2Samuel 12.10-12, a espada não

se afastou de sua casa e Davi

sofreu todas as consequências de

seu pecado. Visto isso, precisando

entender que o perdão de Deus

restabelece a nossa comunhão

com Ele e garante a nossa

salvação, mas teremos que pagar

aqui na terra pelo erro cometido.

Deus criou a lei da semeadura

para que cada um colhesse

conforme o que plantasse nesta

vida. “Não se deixem enganar: de

Deus não se zomba. Pois o que o

homem semear, isso também

colherá.

2.3. O PERDÃO NÃO ANIQUILA AS CONSEQUÊNCIAS.

“Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição; mas 
quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna” 

Gálatas 6:7,8



O pecado do homem o afasta do seu criador, isso provoca um vazio na

alma e sofrimento espiritual, principalmente de quem conhece a palavra

e já teve comunhão com Deus. Por isso, o rei Davi expressa tanta

tristeza e vergonha pelo pecado cometido, afirmando que o seu erro

estava sempre diante dele. Ele suplica por perdão baseado na graça e

misericórdia de Deus.

3. OS PEDIDOS DO 
SALMISTA
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Apesar de seus erros Davi era um

homem sábio, antes de ser coroado

rei passou por muitas lutas,

principalmente contra o seu

antecessor, o rei Saul, que intentou

por várias vezes matá-lo. Quando

veio cometer o pecado de adultério

e assassinato, era um homem muito

experiente e profundo conhecedor

de Deus, pois tinha intimidade com o

Senhor que o havia livrado de muitos

laços de morte e lhe dado muitas

vitórias. No entanto, mesmo sendo

um homem sábio, por diversas vezes

tomou decisões sem consultar ao

seu Deus, trazendo sobre si e ao

povo muito sofrimento, como

exemplo o recenseamento descrito

em 2Samuel 24 que provocou a

morte de milhares de israelitas. A

vida de Davi nos traz uma grande

lição, mesmo homens que procuram

a agradar a Deus quando tomam

decisões fora de seus desígnios

podem cometer erros terríveis,

vemos aqui um homem segundo o

coração Deus, pois era um grande

adorador, tomando diversas decisões

equivocadas. Por isso, em nossa

caminhada cristã devemos procurar a

sabedoria divina, pois “enganoso é o

coração do homem” (Jr 17.9).

3.1. CONHECER A SABEDORIA

Em Efésios 5.15-16 está escrito, “Portanto vede prudentemente como

andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo,

porquanto os dias são maus”. Em Tiago 1.5 somos orientados a buscar

a sabedoria divina que vem do alto, “E, se algum de vós tem falta de

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança

em rosto; e ser-lhe-á dada”.
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Neste tópico, vemos um homem verdadeiramente

arrependido pedindo perdão ao seu Deus pelo

seu pecado, sua situação era muita vergonhosa,

toda a nação estava olhando para ele. Davi não era

um homem qualquer em Israel, era um grande

líder, amado e respeitado por todos, conhecido

por ser um grande adorador e ter um grande

histórico de guerreiro e de espiritualidade. No

entanto, apesar de todo prestígio e importância

que possuía, não hesitou em se humilhar e clamar

por purificação, não se importou com o que

pensariam dele. Naquele momento, o que

importava para ele era a sua restauração, pediu

um coração puro e um espirito reto, para que

houvesse a renovação do relacionamento com o

Espirito Santo de Deus (Sl 51.10-11). Ele pediu a

sua purificação com hissopo, que era uma

cerimônia de purificação estabelecida por Deus

no antigo testamento, que remete aos dias de hoje

a purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.

3.2. PURIFICA-ME COM HISSOPO.

Em 1Jo 1.9 está escrito que, “Se confessarmos

os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos

perdoar os pecados e nos purificar de toda

injustiça”. Também, em 1Jo 1.7 está escrito, que

“... e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica

de todo pecado”. Para sermos perdoados

precisamos reconhecer os nossos pecados

perante Deus e nos arrependemos de todo

coração, assim alcançaremos misericórdia.

Hissopo
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O pecado entristece o Espírito Santo e nos afasta de Deus. Davi não

era mais o mesmo homem, ele sentia que estava afastado do seu

Deus, pois tinha perdido aquele relacionamento íntimo que tinha

com o Espírito Santo. Em seu íntimo estava sofrendo uma angústia

profunda por não ter mais a alegria da salvação (Sl 51.12). Em Salmo

16.8-9, o salmista Davi quando em comunhão demonstra a sua

confiança em Deus: “Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com

ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se

alegra e no íntimo exulto; mesmo o meu corpo repousará

tranquilo”. Por outro lado, quando se afasta do Senhor por causa do

pecado Davi sofre, “Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me

castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão

recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua

indignação; não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado”

(Salmo 38.1- 3). Portanto irmãos, quando pecarmos precisamos fazer

igual a Davi, se arrepender de todo coração, converter os nossos

caminhos a Ele que é misericordioso em nos perdoar. “Porque o

Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de

vós o rosto, se vos converterdes a ele” (2 Crônicas 30.9b).

3.3.  A ALEGRIA DA TUA SALVAÇÃO.
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A planta que, atualmente, tem esse nome é a Hyssopus

officinalis, uma erva medicinal arbustiva, da família da

menta, que chega até cerca de sessenta centímetros de

altura, com pequenos cachos de flores azuis. Todavia, os

estudiosos não se têm sentido capazes de identificar a

planta bíblica desse nome, havendo muitas opiniões

a respeito. Na Bíblia há onze referências a essa planta,

nove no Antigo Testamento, e duas no Novo

Testamento: Êxo. 12:22; Lev. 14:4,6,49,51,52; Núm.

19:6,18; I Reis 4:33; Sal. 51:7; João 19:29 e Heb. 9:19. A

menção mais notável é a do evangelho de João,

posto que foi mediante essa planta que, um pouco de

vinagre, embebido em uma esponja, foi levado até os

lábios do Senhor Jesus.

Essa referência tem sido motivo de debates, visto que

alguns eruditos pensam que o hissopo não era uma

planta de ramos suficientemente longos para poder ser

usada com essa finalidade. Há uma variante textual que

dá o termo latino correspondente à lança, supondo que

um soldado ergueu a esponja, embebida em vinagre, na

ponta de sua lança. Dou amplas explicações a respeito,

in loc., no NTI. De fato, algumas traduções têm adotado

lança como o verdadeiro texto, apesar do fato de que

essa variante conta com menos evidências textuais nos

manuscritos antigos. Quanto ao comprimento do ramo

de hissopo, devemo-nos lembrar que, em contraste

com as idéias dos artistas sobre a crucificação, os

executados não ficavam tão distantes do solo como se

vê nas gravuras, pelo que não seria necessário o uso de

qualquer planta de ramos longos. Certas espécies de

hissopo, sem dúvida, poderiam ter realizado o trabalho.

A referência em Hebreus 9:19,20 diz que Moisés usou

hissopo a fim de aspergir o sangue dos animais sobre

todo o povo e sobre o livro. De fato, os informes

históricos nos mostram que o livro, propriamente dito,

não foi aspergido com sangue. E esse aparente equívoco

do autor da Epístola aos Hebreus tem feito os céticos

se regozijarem, e os harmonizadores fanáticos

chorarem e buscarem toda forma de explicação

distorcida. Esse tipo de atividade é ridículo, porquanto

coisas triviais como essas são completamente

destituídas de importância para a fé, nada tendo a ver

com a autoridade das Escrituras. Além disso, como é

natural, não foi a multidão inteira que foi salpicada de

sangue, mas apenas alguns representantes, que estariam

mais próximos de Moisés na ocasião; outra questão

sem importância.

Aparecem instruções dadas a Moisés, em Êxodo 12:22.

Ele deveria tomar um ramo de hissopo e mergulhá-lo

no sangue do cordeiro, na bacia. Então o sangue seria

aplicado à verga e às ombreiras da porta de entrada das

casas dos israelitas, como um meio de protegê-los do

anjo da morte. Esse foi o começo da páscoa; e, dai por

diante, tornou-se costumeiro observar algum memorial

a respeito. O hissopo também era usado nos ritos de

purificação dos leprosos (Lev. 14:4,6), nos casos de

pragas (Lev. 14:49-52) e por ocasião do sacrifício da

novilha vermelha (Núm. 19:2-6; Heb. 19:19).

Outrossim, o trecho de Sal. 51:7 usa o termo em alusão

à purificação espiritual, como metáfora que indica que

Deus nos purifica do pecado.

As identificações do hissopo incluem as seguintes

espécies vegetais: 1. o orégano sírio, chamado

cientificamente de Origanum maru L.; 2. o orégano

egípcio, cujo nome científico é o aegypticum L; 3. o

hissopo mencionado em I Reis 4:33 pode ter sido

uma samambaia (a Capparis sicula) que crescia em

paredes, visto que era diferente daquela usada nos ritos

da páscoa; 4. e o «hissopo» usado por ocasião da

crucificação do Senhor Jesus pode ter sido a Sorghum

vulgare, uma erva do tipo milho, que podia atingir a

altura de 1,80 m.

A planta moderna, hyssopus officinalis não medrava nem

na Palestina e nem no Egito, pelo que dificilmente pode

ter sido a planta em questão. Provavelmente, estão em

pauta várias plantas, nas diversas referências bíblicas, o

que pode ter incluído algumas das plantas mencionadas.

Champlin

HISSOPO

tw://bible.*/?id=3.14.51|_AUTODETECT_|
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O Rei Davi depois de ter pecado contra o Senhor

perdeu a alegria da salvação, sua alma passou a

viver angustiada, pois havia perdido o

relacionamento íntimo com o Espírito Santo de

Deus. Entretanto, quando a sua terrível

transgressão foi descoberta reconheceu

imediatamente o seu pecado, demonstrando

grande arrependimento, pediu perdão e buscou

restabelecer novamente a comunhão com o seu

Deus. Assim, como o rei Davi, todos nós devemos

agir quando pecarmos, reconhecendo nossos erros

pedindo perdão com sinceridade de coração, em

nome de nosso salvador Jesus Cristo. “Se

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo

para nos perdoar os pecados e nos purificar de

toda injustiça” (I Jo 1:9).
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