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Salmos Poderosos – Vencendo o pecado pelo poder do arrependimento 

Salmos 51 

ESTUDO 

“O livro dos salmos nos instrui tanto no uso das asas quanto das palavras, ele nos 

prepara tanto para voar quanto para cantar” Charles Spurgeon (Pergunta 1) 

O salmo 51 tem uma mensagem poderosa, contudo foi escrito em um momento de 

tristeza, por uma alma destroçada pelo pecado.  

Davi havia cometido pecado de adultério com a esposa de um dos seus soldados 

mais leais, e ela engravidou. Para esconder este pecado, ele comete uma sucessão de 

outros pecados.  

O pecado vai aos poucos insensibilizando nosso interior, até que comecemos 

a cometer pecados mais "graves". (Pergunta 2) 

O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus era a reação dele 

diante do pecado cometido. O pecado só tem um remédio: o arrependimento e 

confissão. 

Para vencermos o pecado pelo poder do arrependimento, precisamos trilhar um 

caminho:  

1- Reconheça que Deus é bom (SL 51:1,2) 

            Davi sabia quem Deus era, que Ele é amoroso e que seu caráter é bom.               

(Lamentações 3: 21,22) 

 

2- Reconheça seu pecado e não dê desculpas (SL 51: 3,4) 

Colocamos nos outros a culpa do que estamos vivendo, e não em nossas próprias 

decisões. Davi reconheceu seu pecado e se colocou diante de Deus em 

arrependimento. (Pergunta 3)  
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3- Reconheça a sua condição humana (SL 51: 5)  

Deus não está te chamando para justificar seus erros, mas para reconhecê-los. 

 

4- Deseje ser renovado por Deus (SL 51: 10) 

Peça que Deus recrie em você um coração arrependido! 

 

5-  Testemunhe o que Deus fez por você (SL 51:13) 

Através da dor que te prendeu, Deus te usará como libertador para outros. 

(Pergunta 4) 

O mesmo sangue que me purificou é o que purificou os meus irmãos. Preciso ser 

misericordioso.  Não podemos rejeitar quem Deus já perdoou. 

 

Conclusão: 

Nossa expectativa é que a mesma luz de Cristo que brilhou sobre nós possa brilhar 

também sobre os outros, que eles tenham a mesma chance que tivemos! 

 

PERGUNTAS 

1. O que você tem aprendido durante essa série de mensagens Salmos 

Poderosos? 

2. Por qual motivo a prática do pecado sem o devido arrependimento nos 

conduz a praticar pecados mais destrutivos? 

3. Por que somos tentados a responsabilizar os outros pelas situações que 

vivemos ?  

4. Qual o poder de um testemunho? 
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BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Arraiá Bethel – 30 de Julho ás 17h 

Seminário Lugar Secreto – 13 de Agosto das 08h ás 17h 

 


