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Leitura: Salmos 68:4 
Cântico: Credo dos apóstolos – Banda Dort  
(Link: IBS PLAY 
https://www.youtube.com/watch?v=BD9Op0vRq10&list=PLaGI0ofRzjhpub_XWC3lOq0P_lQdhZc

DU&index=84&t=0s) 

 

1. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados perante 

Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

2. Instrução: [Leia Salmo 73] O salmista Asafe tem problemas para entender a 

prosperidade dos ímpios, até que entende o destino final deles. Ele se pergunta como o 

justo sofre, enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas 

más e coisas más acontecem com pessoas boas?  

 

(v1-v3). O salmo se abre com uma declaração da relação de Deus com seu povo. Ele 

está em comunhão pactual com eles (v. 1). Não pode haver dúvida sobre a bondade de 

Deus para com aqueles que Ele purificou o coração. Apesar de conhecer bem a verdade, 

o salmista deu vazão à dúvida (vs. 2,3). Ele começou a sentir ciúme dos ímpios. 

Juntamente com muitos outros santos, sua observação de que os perversos parecem 

viver tão bem o fez nutrir dúvidas acerca da bondade divina.  

 

Ao perceber o sucesso dos ímpios você tem dúvidas da bondade e providência de 

Deus? Em quais outras ocasiões você mais tem dúvida de Deus?  
 

(v4-v12). As aparências às vezes enganam. À primeira vista parece aos olhos do 

salmista que os perversos nunca ficam doentes, e que são imunes aos problemas que 

amiúde afligem outros (vs. 4,5). Ele só percebe a plena realidade da situação mais 

adiante no salmo (ver vs. 16–20). Ele tem ainda que aprender que a aflição não é 

necessariamente um sinal do desfavor divino (ver Jo 9.1–3; Hb 12.7–11).  

 

Como seu coração se mostra disposto a descansar em Deus quando um sofrimento 

que passamos produz a glória de Deus?  

 

A seguir, percebemos ainda que os arrogantes se exibem com seu orgulho, como se 

fossem joias em torno de seu pescoço (vs. 6,7). A descrição de arrogância e orgulho nos 

perversos prossegue nos versículos 8 e 9. 

 

(v13-v20). O salmista francamente admite que as dúvidas o atormentaram (v. 13).Ele 

tem experimentado aflição constante (vs. 14,15). Mas compreende que é fútil tentar 

desvencilhar-se dos problemas da vida sem o auxílio de Deus. Esse foi um motivo de 

tristeza e dor para o salmista, até que se dirigiu ao templo (vs. 16,17). O salmista 

entende ainda que a aparente segurança e prosperidade nada podem fazer no dia do 
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juízo (vs. 18–20), porque uma casa construída sobre a areia ruirá com grande estrondo 

(Mt 7.24–27). 

 

Onde está sua segurança? Está na prosperidade construída por suas mãos ou no 

Senhor que o criou?  

 

(v21-v22) Quando ele faz um retrospecto de sua incompreensão, o salmista 

humildemente reconhece o medonho equívoco que estava cometendo. Sua atitude era 

uma afronta a Deus. Ele beirou à incredulidade. Deixou de demonstrar conhecimento 

espiritual da providência de Deus. Faltou-lhe verdadeira compreensão até que entrou 

no templo de Deus. As verdades espirituais são comunicadas por meio de uma operação 

divina direta e graciosa (1Co 2.13–16). 

(v23-28) A despeito de seus sentimentos em momentos de dúvidas, permanece a 
verdade de que Deus não o abandona (v. 23). Ser amparado pela mão direita constitui 
um vívido modo de expressar o auxílio que Deus propicia constantemente a seus filhos 
(cf. Is 41.10,13; 42.6). O salmo atinge o final com uma nota de triunfante confiança em 
Deus (vs. 25,26).  

 
Que outro salvador e sustentáculo temos além do Senhor? 

 

3. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) A tensão entre fé e experiência é comum na vida cristã. Cremos que o fiel é 

abençoado (1.1-3), mas às vezes parece que o oposto é que é verdadeiro. Asafe, como 

muitos outros antes e depois dele, enfrentou essa dificuldade e encontrou a resposta no 

santuário. Ali, a obra sacerdotal de oferecer sacrifícios o lembrou da santidade de Deus, 

da condenação que espera pelos pecadores e da graça de Deus aos crentes. Ali ele foi 

lembrado que a vida do ímpio acabará em dor, e a sua prosperidade passará como o 

sonho de um homem que desperta. O que vem a seguir é a retribuição divina. Deus não 

mostrará a eles nem amor nem piedade. Para os crentes, será muito diferente. Eles 

desfrutarão da vida de graça, conhecendo a presença, o apoio e a orientação de Deus e, 

um dia, serão levados para a vida de glória, para alegrar-se em Deus para sempre. Como 

podemos usar uma perspectiva eterna para vencer as dúvidas e as questões sobre a 

bondade de Deus? 

 

4. Intercessão: Como somos instruídos, ore agradecendo a Deus por toda bondade e 

provisão. Orem pedindo que Deus retire a inveja do seu coração e também do coração 

de sua família.  

 

5. Conclusão: Asafe afirma a sua fé. Ele não precisa ver a justiça de Deus no dia a dia, 

pois aprendeu a confiar no Senhor e esperar ele agir no momento determinado na sua 

soberania e sabedoria. 


