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Mantenha-se Íntegro 
 

Salmos 37:18, 19 
 

Introdução: a Palavra de Deus diz que Ele conhece os dias dos íntegros. Você sabe quais são 
as qualidades do integro? O que vem a ser integridade? Segundo o dicionário integridade tem 
os seguintes significados: “qualidade ou estado do que é inteiro, do que não está menor do 
que era ou do que deveria ser, inteireza, estado do que não foi alterado, qualidade de quem é 
íntegro, honesto, incorruptível, honestidade, probidade, inocência, pureza, castidade”. 

 
Bem, só por essas explicações, podemos perceber que ser íntegro exige de nós firmeza de 
caráter, e muita disposição para não nos corrompermos. As exigências são bem severas, mas 
as promessas de Deus aos íntegros são tão preciosas, que, sem dúvida, vale a pena o esforço 
para manter a nossa pureza. No Salmo 37:18, 19, texto base do estudo dessa semana, 
encontramos três promessas bíblicas para os íntegros. Vejamos então o que Deus promete 
aqueles que assim se mantém: 

 
1. A herança permanece – o verso 18 diz que a herança do íntegro permanecerá para sempre. 

Essa declaração nos remete a dois entendimentos. Primeiro, o íntegro não vai passar pela vida 
em branco. Ele vai conquistar, por isso deixará herança. Esse entendimento é óbvio, só deixa 
herança aquele que conquista, aquele que vence e avança sobre os territórios. 
 
Segundo, o íntegro terá a sua memória preservada, pois a herança permanecerá para sempre. 
Entendemos, também, que o que ele conquista contará com a proteção de Deus que não 
permitirá que a sua herança se perca. Nesse ponto, temos que enfatizar também a bênção 
que o íntegro transmite para as gerações futuras. O íntegro deixa um legado que se perpetua, 
os seus resultados não serão temporários, o inimigo não consegue destruir as suas conquistas. 
 

2. Não serão envergonhados no dia mal – em segundo lugar, a Bíblia diz que no dia mal, os 
íntegros não serão envergonhados. Paulo, em Efésios 6:13, fala-nos a respeito do dia mal, 
quando o adversário se levanta contra nós. O dia mal é um tempo de guerra, de batalha 
intensa, tempo em que o inimigo concentra suas forças na tentativa de nos derrubar. 
 
A promessa de Deus para o íntegro é que nesse tempo ele não passará vergonha frente ao 
adversário. Todo ataque do diabo não prosperará contra você, mantenha-se firme na 
integridade que Deus lhe deu, e, assim, a vitória virá. Tiago diz que nós devemos nos sujeitar a 
Deus, desse modo, submissos à sua vontade, com integridade de coração, resistiremos ao 
diabo, ele fugirá de nós (Tg 4:7).  
 

3. Nos dias da fome se fartarão – a terceira promessa para o íntegro também é tremenda. Davi 
diz no verso 19, que nos dias da fome, os íntegros se fartarão. Veja que coisa tremenda, nos 
dias da fome, quando a comida for escassa, o íntegro não terá falta de nada, pelo contrário, a 
promessa afirma que o integro vai se fartar. Não somente será suprido, muito mais que isso, 
nos dias da fome o íntegro terá a fartura de Deus. Ter fartura quando todos são fartos é uma 
coisa, porém ser farto quando os dias são de escassez, isso é milagre, é obra de Deus. 
 
Você se lembra de José, o filho de Jacó que foi vendido como escravo, e que se tornou o 
principal governante da casa de faraó? Pois, então, a sua história é um belo exemplo de 
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integridade. Mesmo diante de tantas injustiças, ele não negociou a sua santidade e 
integridade, tendo que pagar o preço de ir para o cárcere sendo inocente. Por perseverar no 
caminho da integridade, Deus fez dele o homem mais admirável do seu tempo. Quando a 
fome chegou ao mundo, a bênção de Deus fez a diferença na vida de José, e o tempo da crise 
se converteu em grandes oportunidades para ele. 
 
Conclusão: não é nada simples e fácil nos mantermos íntegros. Entretanto, sabemos que se 
não vencermos as tentações desse mundo, não veremos a plenitude da bênção e da vida de 
Deus. Portanto, vale à pena lutar, vale à pena ser íntegro, vale à pena ser santo e fazer a 
vontade de Deus. Além da alegria que a obediência nos dá, certamente, veremos as 
promessas do Senhor se cumprir. 
 


