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Salmo 73 
 

Introdução: Você já ouviu falar do "Salmo do Quase"? O Salmo 73 relata uma experiência 
vivida por Asafe, um ministro de adoração levantado pelo Senhor, que embora fosse um 
crente maduro, num certo período de sua vida, admitiu que seus pés “quase se desviaram e 
faltou pouco para sua queda”. Sobretudo, a confissão de Asafe é corajosa, ao expor as 
fragilidades da sua alma. Por outro lado, as considerações feitas por ele servem de base para 
preservarmos a nossa vida no caminho de Deus.  
 
No estudo dessa semana, vamos analisar o Salmo 73 e descobrir o que pode fazer um crente 
tropeçar e o que pode restaurar a sua firmeza em Deus: 

 
1. A Inveja e a Cobiça enfraquecem os Filhos de Deus – no versículo 3 Asafe confessa: “Pois eu 

invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos”. O salmista está dizendo que a 
prosperidade dos ímpios (pessoas que não servem a Deus), o incomodava. Corremos o risco 
de enfraquecer a nossa fé e até mesmo achar que não está valendo a pena andar nos 
caminhos de Deus quando invejamos a prosperidade do ímpio. Lamentavelmente, quando 
achamos que a vida dos que não andam com Deus é melhor, nos equivocamos e 
desmerecemos tudo o que o Senhor fez por nós. 

 
Esse sentimento pode levar o cristão a viver amargamente, sem desfrutar da alegria da 
salvação. Quando isso acontece, muitos passam a questionar a justiça de Deus, pois acham 
que estão fazendo tudo certo e não são recompensados como “mereciam”. Além disso, 
cometem mais um erro, quando deixam de priorizar a vida espiritual para correr atrás das 
riquezas  (1 Tm 6:9-10).  

 
2. A Visão Materialista abre brechas para o espírito do engano – Ao deixar seu coração olhar 

apenas para o exterior da vida de algumas pessoas sem Deus, Asafe passou a enxergar 
distorcidamente, como se dinheiro ou saúde fossem suficiente para trazer felicidade. Esse foi 
mais um erro cometido por ele ao analisar a prosperidade temporária do homem sem Deus. 
No verso 4 ele diz que para o ímpio “não há preocupações, e o seu corpo é sadio”, e no verso 
12 a sua amargura e despeito ficam evidentes: “Eis que são estes os ímpios; e sempre 
tranquilos, aumentam suas riquezas”. Quando somos dominados pela visão materialista, 
seremos enganados pelo inimigo que nos levará a pensar que não vale a pena servir a Deus. 
 

3. O Imediatismo pode nos levar a abrir mão de uma vida de santidade – Mergulhado em sua 
crise, Asafe chegou à conclusão que não valia a pena ser um homem santo e honesto. Isso 
acontece com muitos cristãos também hoje. Ao ver que pessoas ganham dinheiro mentindo, 
sonegando impostos, roubando os dízimos do Senhor. Por querer prosperar rapidamente, eles 
abrem mão da fidelidade a Deus e passam a agir como os descrentes.  

 
No verso 13, Asafe diz melancolicamente que “inutilmente conservou puro o seu coração”. 
Essa é mais uma das dificuldades que os filhos de Deus enfrentam nos dias atuais. Queremos 
resultados imediatos; queremos que as coisas aconteçam instantaneamente; queremos 
respostas imediatas. Esse procedimento é perigoso, pois fragiliza as nossas convicções e 
aspectos como santidade podem ser desprezados.   
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4. Ser questionador e querer entender tudo, só trará confusão à nossa alma – No versículo 16, 

Asafe diz: “Em só refletir para compreender isso, achei mui pesada tarefa para mim”. Asafe 
ficou perturbado porque ele queria uma explicação para tudo o que acontecia ao seu redor. 
Essa é uma atitude arrogante, pois agimos como se Deus tivesse que nos dar satisfação de 
tudo o que Ele faz e nos esquecemos de que Ele é soberano. Quando insistimos em querer 
saber de tudo, em compreender tudo, e querer resposta para tudo, nossa alma entrará em 
confusão. A principal característica de um filho de Deus é a sua fé e confiança no seu Pai. Deus 
tem cuidado de nós, Ele nos ama e já nos deu prova disso. Portanto, devemos aquietar a 
nossa alma ao invés de ficar buscando resposta para tudo. 
 

5. Só nos livramos desse tipo de crise, quando entramos na presença do Senhor e voltamos a 
confiar nele – A quinta consideração a ser feita, mostra como Asafe recuperou a sobriedade e 
venceu a sua crise. No verso 17 ele diz: “até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim 
deles”. Asafe  só voltou a enxergar as coisas de maneira correta quando entrou no santuário 
de Deus, ou seja, quando buscou o Senhor. Aí ele viu que o aparente sucesso dos que não 
servem a Deus é temporário e enganoso e voltou a viver pela fé, colocando no Senhor a sua 
confiança. 
Conclusão: Em nossa caminhada com Deus podemos passar por montanhas e vales. Porém, o 
que fará a diferença nos momentos de crise é a nossa intimidade com o Senhor. Asafe diz que 
os seus pés quase se desviaram do caminho quando ele começou a comparar a sua vida com o 
sucesso daqueles que não serviam a Deus. Porém, quando entrou na presença de Deus, ele 
teve uma visão correta do que é a vida. Portanto, faça da presença do Senhor o melhor lugar 
para você estar, ali você renovará as suas forças e será esclarecido por Ele. 
 
“Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para 
proclamar todos os seus feitos”. (Sl 73:28) 

 


