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Aprendendo com Salmos 

Salmos 73.1-28 
 

SENTIR 
Salmos é um livro extraordinário porque fala do coração. É o livro onde 
seus autores, Davi, Salomão, Moisés, Asafe e outros, falam da alma. E 
falar da alma é falar de nós mesmos, da nossa vida e intimidade.  
 
O autor do Salmo 73 é Asafe. Segundo o livro das Crônicas, Asafe era 
chefe dos levitas e um vidente. Naquela época, o vidente era alguém que 
recebia revelações da parte de Deus. Asafe era íntimo de Deus e um 
músico importante em Israel.  
 
E ele faz uma confissão, dizendo: “Quanto a mim, os meus pés quase 
tropeçaram; por pouco não escorreguei”. Como é que alguém íntimo de 
Deus quase se desvia? Como é que uma pessoa que vivia na presença 
do Senhor levando o povo a adoração declara que quase os seus pés 
tropeçaram? 
APRENDER 
Sabe o que aconteceu com ele? Asafe quase caiu na tentação de seguir 
o estilo de vida do ímpio. Será que isso já aconteceu com você? 
 
O motivo da tentação se deu quando, na percepção de Asafe, a vida do 
ímpio é perfeita. Ele prospera, não adoece, maquina o mal e não é punido 
e sofre muito pouco.  
 
A perspectiva de Asafe está ferida, ele não consegue perceber sentido 
naquilo que está fazendo. Porém, toda essa percepção mudou. Quando 
certo dia, com o coração e alma feridos, ele entrou no Templo do Senhor. 
 
Então, quero aproveitar para abrir nosso momento de reflexão e te 
perguntar: Você vê sentido no que está fazendo? Você vê sentido em 

dirigir ou participar de uma célula, por exemplo? Vê sentido em ir aos 
cultos e adorar ao Senhor? Ou sua perspectiva está ferida? 
 
REFLETIR 
Pegando o gancho da pergunta no vídeo: Por que você faz o que faz? 
 
Já pensou em desistir da vida cristã? 
 
Já sentiu inveja dos ímpios ou chegou a pensar que eles não sofrem? 
 
Alguma vez pensou que é inútil manter puro o coração ou procurar viver 
em santidade? 
 
Você sente que Deus, por vezes, é injusto? 
 
APLICAR 
O Salmo 73 é belíssimo! Ele reflete o conflito da carne e do Espírito que 
há dentro de nós. Sobretudo a fragilidade da nossa humanidade e a 
limitação do nosso entendimento. Não é algo isolado, qualquer um de 
nós pode enfrentar esses sentimentos. 
 
Contudo, o Senhor nunca nos abandona. E olha como é importante a 
presença no Templo - na Casa de Deus -, na célula e a busca pelo 
Espírito Santo. Precisamos aprofundar nossas vidas nestas coisas para, 
como Asafe, percebermos que o Pai é o nosso bem maior, o nosso 
tesouro. 
 

AGENDA DA CGSEDE NESTE FIM DE SEMANA 
 
Sab 15h30h: Mag Juniores - Encontro Presencial na CGSede para 
adolescentes de 13 a 15 anos 

Sab 19h - Mag - Encontro Presencial na CGSede para Jovens 

Sab 20h - Experiências com Deus. Live com as Pras. Suely e 
Alessandra Bezerra no perfil do Instagram @mulheresintercessoras 

Dom 10 e 19h - Culto de Celebração CGSede (presencial para 
público de 12 a 60 anos ou online pelo youtube/portalcomuna) 
 


