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QuemQuem era era 
AsafeAsafe??

1Cr 6.391Cr 6.39

ÀÀ direita de direita de HemHemãã
ficava seu parente ficava seu parente 

AsafeAsafe, filho de , filho de 
BerequiasBerequias, filho de , filho de 

SimSimééiaia,,



1Cr 15.171Cr 15.17

Assim, os levitas Assim, os levitas 
escolheram escolheram HemHemãã, filho de , filho de 
Joel, e Joel, e AsafeAsafe, um parente , um parente 
dele; dentre os dele; dentre os meraritasmeraritas, , 
seus parentes, escolheram seus parentes, escolheram 

EtEtãã, filho de , filho de CuxaCuxaííasas;;

2Cr 5.122Cr 5.12

E todos os levitas que eram E todos os levitas que eram 
mmúúsicos sicos -- AsafeAsafe, , HemHemãã, , 

JedutumJedutum e os filhos e parentes e os filhos e parentes 
deles deles -- ficaram a leste do altar, ficaram a leste do altar, 
vestidos de linho fino, tocando vestidos de linho fino, tocando 
ccíímbalosmbalos, harpas e liras, e os , harpas e liras, e os 
acompanhavam cento e vinte acompanhavam cento e vinte 
sacerdotes tocando cornetas. sacerdotes tocando cornetas. 

1Cr 16.51Cr 16.5

Desses, Desses, AsafeAsafe era o chefe, era o chefe, 
Zacarias vinha em seguida, e Zacarias vinha em seguida, e 

depois depois JeielJeiel, , SemiramoteSemiramote, , JeielJeiel, , 
MatitiasMatitias, , EliabeEliabe, , BenaiaBenaia, , ObedeObede--
EdomEdom e e JeielJeiel. Eles deviam tocar . Eles deviam tocar 

lira e harpa, enquanto lira e harpa, enquanto AsafeAsafe
tocava os tocava os ccíímbalosmbalos..



2 Cr 29.302 Cr 29.30

O rei O rei EzequiasEzequias e seus oficiais e seus oficiais 
ordenaram aos levitas que ordenaram aos levitas que 

louvassem o SENHOR com as louvassem o SENHOR com as 
palavras de Davi e do vidente palavras de Davi e do vidente 
AsafeAsafe. Eles o louvaram com . Eles o louvaram com 

alegria, depois inclinaram suas alegria, depois inclinaram suas 
cabecabeçças e o adoraram. as e o adoraram. 

SlSl 73.173.1

Certamente Deus Certamente Deus 
éé bom para bom para 

Israel, para os Israel, para os 
puros de corapuros de coraçãção.o.

O O queque
aconteceuaconteceu??

A – Seu sentimento



SlSl 7373

22 Quanto a mim, porQuanto a mim, poréém, m, 
quase me resvalaram os pquase me resvalaram os péés; s; 

pouco faltou para que se pouco faltou para que se 
desviassem os meus passos. desviassem os meus passos. 

33 Pois eu invejava os Pois eu invejava os 
arrogantes, ao ver a arrogantes, ao ver a 

prosperidade dos perversos. prosperidade dos perversos. 

SlSl 73.2173.21

Quando o meu Quando o meu 
coracoraçãção estava o estava 

amargurado e no amargurado e no 
ííntimo eu sentia ntimo eu sentia 

inveja,inveja,

O O queque
aconteceuaconteceu??

B – Seu pensamento



SlSl 7373

33 Pois tive inveja dos arrogantes Pois tive inveja dos arrogantes 
quando vi a prosperidade desses quando vi a prosperidade desses 

íímpios.mpios.44 Eles nEles nãão passam por o passam por 
sofrimento e tsofrimento e têêm o corpo m o corpo 

saudsaudáável e forte.vel e forte.55 EstEstãão livres dos o livres dos 
fardos de todos; nfardos de todos; nãão so sãão o 

atingidos por doenatingidos por doençças como os as como os 
outros homens. outros homens. 

SlSl 7373

66 Por isso o orgulho lhes serve de Por isso o orgulho lhes serve de 
colar, e eles se vestem de colar, e eles se vestem de 

violviolêência. ncia. 77 Do seu Do seu ííntimo brota a ntimo brota a 
maldade; da sua mente maldade; da sua mente 

transbordam maquinatransbordam maquinaçõções. es. 88 Eles Eles 
zombam e falam com mzombam e falam com máás s 

intenintençõções; em sua arroges; em sua arrogâância ncia 
ameaameaççam com opressam com opressãão. o. 

SlSl 7373

99 Com a boca arrogam a si os cCom a boca arrogam a si os cééus, e us, e 
com a lcom a lííngua se apossam da terra. ngua se apossam da terra. 1010
Por isso o seu povo se volta para eles Por isso o seu povo se volta para eles 

e bebe suas palavras ate bebe suas palavras atéé saciarsaciar--se. se. 
1111 Eles dizem: Eles dizem: ““Como saberComo saberáá Deus? Deus? 

TerTeráá conhecimento o Altconhecimento o Altííssimo?ssimo?””
1212 Assim sAssim sãão os o os íímpios; sempre mpios; sempre 

despreocupados, aumentam suas despreocupados, aumentam suas 
riquezas.riquezas.



SlSl 7373

1313 Certamente foiCertamente foi--me inme inúútil til 
manter puro o coramanter puro o coraçãção e o e 

lavar as mlavar as mããos na inocos na inocêência, ncia, 
1414 pois o dia inteiro sou pois o dia inteiro sou 

afligido, e todas as manhafligido, e todas as manhããs s 
sou castigado.sou castigado.

QualQual foifoi a a 
solusoluçãçãoo??

A – Onde tem a resposta?

SlSl 73.1573.15

Se eu tivesse dito: Se eu tivesse dito: 
Falarei como eles, Falarei como eles, 
teria trateria traíído os teus do os teus 

filhos.filhos.



SlSl 7373

1616 Quando tentei entender Quando tentei entender 
tudo isso, achei muito diftudo isso, achei muito difíícil cil 
para mim, para mim, 1717 atatéé que entrei que entrei 

no santuno santuáário de Deus, e rio de Deus, e 
ententãão compreendi o destino o compreendi o destino 

dos dos íímpios.mpios.

QualQual foifoi a a 
solusoluçãçãoo??

B – Qual é a resposta?

SlSl 7373

1818 Certamente os pCertamente os põões em terreno es em terreno 
escorregadio e os fazes cair na ruescorregadio e os fazes cair na ruíína. na. 
19 19 Como sComo sãão destruo destruíídos de repente, dos de repente, 
completamente tomados de pavor! completamente tomados de pavor! 
2020 SSãão como um sonho que se vai o como um sonho que se vai 

quando acordamos; quando te quando acordamos; quando te 
levantares, Senhor, tu os farlevantares, Senhor, tu os faráás s 

desaparecer.desaparecer.



SlSl 7373

2121 Quando o meu coraQuando o meu coraçãção o 
estava amargurado e no estava amargurado e no ííntimo ntimo 

eu sentia inveja, eu sentia inveja, 2222 agi como agi como 
insensato e ignorante; minha insensato e ignorante; minha 
atitude para contigo era a de atitude para contigo era a de 

um animal irracional.um animal irracional.

SlSl 7373

2323 Contudo, sempre estou Contudo, sempre estou 
contigo; tomas a minha mcontigo; tomas a minha mãão o 

direita e me sustdireita e me sustééns. ns. 2424 Tu me Tu me 
diriges com o teu conselho, e diriges com o teu conselho, e 

depois me receberdepois me receberáás com honras.       s com honras.       
25 25 A quem tenho nos cA quem tenho nos cééus senus senãão o 
a ti? E na terra, nada mais desejo a ti? E na terra, nada mais desejo 

alaléém de estar junto a ti.m de estar junto a ti.

ConclusConclusããoo



SlSl 73.2673.26

O meu corpo e o meu O meu corpo e o meu 
coracoraçãção podero poderãão o 

fraquejar, mas Deus fraquejar, mas Deus éé a a 
forforçça do meu coraa do meu coraçãção e a o e a 

minha heranminha herançça para a para 
sempre.sempre.

SlSl 73.2773.27

Os que te Os que te 
abandonam sem abandonam sem 

ddúúvida perecervida perecerãão; tu o; tu 
destrdestróóis todos os is todos os 

infiinfiééis. is. 

SlSl 73.2873.28

Mas, para mim, bom Mas, para mim, bom éé
estar perto de Deus; fiz estar perto de Deus; fiz 
do Soberano SENHOR o do Soberano SENHOR o 
meu refmeu refúúgio; proclamarei gio; proclamarei 

todos os teus feitos.todos os teus feitos.



Em Sua presença

Ser aconselhado

Receber a honra

Cuidado por Deus


