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Você Tem Sede de Quê? 
 

Série OS SALMOS E OS ANSEIOS DA ALMA –  1ª Mensagem 
_______________________________________________________________________________________     

Semana 32/52                 Pequenos Grupos                    Emanoel Florêncio – Mannô 
 

Texto Bíblico: Salmo 1 
 

Há anseios no coração humano que vão além do biológico. Estão na dimensão da alma, isto é, são aquelas experiências 

transcendentais sem as quais nos sentimos incompletos na vida. São as sedes psicoemocionais e espirituais. Do que 

temos fome? Do que nossa alma tem fome? Temos fome de amizade, amor, diversão, pertença, abraço, acolhimento, 

de ser notados, realização, prosperidade, felicidade, enfim, temos fome!  
 

Há um livro na Bíblia, que escancara essas fomes e anseios da alma. É o livro onde encontramos os maiores lamentos 

e também os maiores arroubos de alegria em toda a Bíblia. Já foi chamado de “O Livro das Emoções” porque nele são 

expostos os mais diversos estados de alma como ALEGRIA, TRISTEZA, RAIVA, CONTRIÇÃO, MEDO, DESESPERO, 

ESPERANÇA, LAMENTOS, JÚBILO, enfim, um carrossel de emoções humanas dirigidas ao próprio Deus, de forma livre 

e desimpedida. 
 

Agostinho de Hipona disse que os Salmos eram uma ESCOLA, ESPELHO e REMÉDIO para a alma. O grande 

reformador Lutero fazia dos Salmos os seus devocionais diários. Calvino, outro grande reformador, pregou por mais de 

dez anos os Salmos em sua igreja no intuito de ensinar o povo a “orar com as palavras do próprio Deus” 
 

Nenhum livro das escrituras (juntamente com Isaias) foi mais citado por Jesus do que o livro dos Salmos. Aliás, Jesus 

morre na cruz com as palavras do Salmo 22 em sua boca: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”. Por 

essas e muitas outras razões os SALMOS se revestem uma importância vital em nosso tempo, uma vez que vivemos 

em um tempo em que a ALMA de muita gente está CANSADA e precisamos buscar ALÍVIO certo, no lugar certo, para 

os ANSEIOS que invadem o nosso CORAÇÃO. 
 

Aliás, em um dos SALMOS lemos: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque 

tua vara e o teu cajado me consolam”. Ou ainda em outra versão: “Mesmo que a estrada atravesse o vale da Morte, não 

vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança” (Sl 23.4) 
 

Os SALMOS, durante milênios, tem sido um REFÚGIO para a alma cansada, tem sido um ALÍVIO para o coração 

pesaroso. Por quê? Por neles podemos visto ALGUÉM se dirigindo a Deus com o CORAÇÃO e ALMA escancarados, 

isto é, nos Salmos nos vemos no ESPELHO, encontramos o REMÉDIO para as nossas dores INTERIORES e recebemos 

SABEDORIA para a vida! 
 

Se a alma tem ANSEIOS, que tipo de sede tem a alma humana? O SALMO 1 nos revela essas sedes da ALMA e também 

nos revela o REMÉDIO que cura esses INCÔMODOS da alma humana. 

Do que a ALMA HUMANA tem sede? Conforme o Salmo 1, a alma tem sede de:  
 

1. A ALMA HUMANA TEM SEDE DE FELICIDADE 
 Se você perguntar para alguém para dizer em uma palavra o que ela quer da vida, provavelmente ela dirá: “Eu 

quero ser FELIZ”. O problema é definir o que é FELICIDADE 

 Para muitos ser FELIZ é ter MUITO DINHEIRO. Mas há ricos e pobres infelizes 

 Para outros é ter SAÚDE. Mas há sadios e enfermos infelizes 

 Para outros é ter RELACIONAMENTOS. Mas há populares e solitários infelizes. 

 Então o que é a FELICIDADE? A Bíblia não diz o que é a FELICIDADE, mas ela diz QUE TIPO DE PESSOA É 

FELIZ. Porque Felicidade conforme a Bíblia não é apenas um destino, mas um CAMINHO.  

 Depende de se trilhar um CAMINHO ou tentar pegar ATALHOS por conta própria. 

 Então quem é FELIZ, quem é BEM-AVENTURADO?  

 É aquele que escolhe o CAMINHO de vida CERTO! 

 Um caminho em que NÃO SEGUE O CONSELHO DOS ÍMPIOS (fonte do conselho) 

 Um caminho no qual NÃO SE IMITA A CONDUTA DOS PECADORES. (Estilo de Vida) 

 Um caminho em que NÃO SE ASSENTA NA RODA DOS ZOMBADORES. (de Deus e sua justiça) 

 Não por acaso Jesus diz nos evangelhos “Eu sou o CAMINHO, ninguém vai ao Pai a não ser por mim”. 
 

2. A ALMA HUMANA TEM SEDE DE SATISFAÇÃO 
 Se há algo que alma humana busca é a SATISFAÇÃO. O que é isso? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um 

grande conhecer da alma humana, escreveu um livro chamado “O Mal-Estar da Civilização” onde ele descreve 

a sensação de INSATISFAÇÃO da alma do homem moderno. 
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 Cada vez mais o homem moderno tem mais coisas a sua disposição e cada vez mais está mais insatisfeito. Por 

que isso acontece? Conforme o SALMO 1, está-se buscando SATISFAÇÃO em FONTES equivocadas. 

 Três coisas resumem a busca da alma humana por SATISFAÇÃO: DINHEIRO, PODER(fama) E SEXO! 

 Nunca se teve tanto essas três coisas na humanidade; nunca a alma humana esteve tão INSATISFEITA. Onde 

está então a FONTE para a SEDE de SATISFAÇÃO da alma humana? O verso 2 responde. “Ao contrário, sua 

satisfação está na LEI DO SENHOR, e nessa lei medita de dia e de noite”.  

 Há uma fonte de satisfação para as sedes da alma humana que só pode ser encontrado nesse tesouro chamado 

Palavra de Deus.  

 Nela há respostas para o aflito, o desesperançado, o perdido, o doente, o fracassado, enfim, há o “bálsamo de 

Gileade”, para curar as feridas da alma humana e dar-lhe um senso de preenchimento interior que só Deus pode 

dar, porque Ele é a nossa origem! 
 

3. A ALMA HUMANA TEM SEDE DE REALIZAÇÃO 
 Quem é que não quer se sentir realizado? Quem é que não quer deixar um LEGADO? Quem não quer deixar 

ALGO INTERESSANTE para a POSTERIDADE? 

 A alma humana tem sede de realização! O problema é que essa sede tem levado muita gente ao DESESPERO, 

onde se tenta fazer literalmente QUALQUER COISA por 15 MINUTOS DE FAMA, de reconhecimento, e muita 

gente tem trocado os pés pelas mãos na busca de realização 

 No entanto, o verso 3 nos diz que tipo de gente encontra PLENA RELIZAÇÃO na vida. 

 Gente que “É como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes” (mente renovada) 

 Gente que “Dá fruto no tempo certo” (há tempo para todas as coisas) 

 Gente que é como uma boa árvore “cujas folhas não murcham” (não se abate com qualquer coisa) 

 Quando a alma vive essa realidade, ela não dá margem ao DESESPERO da REALIZAÇÃO, mas se sente 

completamente realizada na sua missão de vida! 

  

1. A ALMA HUMANA TEM SEDE DE PROSPERIDADE 

 Talvez essa seja uma das sedes da alma mais evidente do nosso tempo. 

 Tudo ao redor tenta nos VENDER alguma coisa para que sejamos considerados pessoas PRÓSPERAS, bem 

sucedidas, um sucesso! 

 Se não bastasse a PROPAGANDA na TV, na INTERNET, no RÁDIO, no JORNAL dizendo a você o que você 

tem que fazer para se tornar PRÓSPERO, parte da igreja brasileira foi INVADIDA por esse “espírito de época”. 

Tudo ao redor tenta nos DAR UM FÓRMULA para se ser PRÓSPERO! 

 “Compre tal CARRO, more em tal LUGAR, vista tal ROUPA, leia tal LIVRO, assista tal PALESTRA, viaje para tal 

LUGAR”. São as fórmulas mirabolantes da prosperidade! 

 E a alma humana fica ANSIOSA com tudo isso: é a busca por PROSPERIDADE a qualquer custo! 

 O problema é que essa ideia de ACUMULAR para se tornar próspero, tem deixado as pessoas ainda mais 

ansiosas! É como estar com sede e beber água do mar! A situação só vai piorar! 

 Só que o salmista mostra que essas são FALSIFICAÇÕES da verdadeira prosperidade. 

 O que é ser PRÓSPERO conforme a Bíblia Sagrada? É aquele que faz a ALOCAÇÃO CORRETA dos recursos 

dados por Deus. 

 Ser próspero conforme o salmista é ATINGIR UMA META, é CUMPRIR UM PROPÓSITO. Que propósito? 

GLORIFICAR A DEUS EM TODAS AS COISAS! Esse é o propósito supremo da vida! O salmista diz no salmo 

103: “Bendize a Minh ‘alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu Santo Nome”. 

 É por isso que o final do verso 3 diz: “E tudo quanto fizer prosperará”. Por quê? Por que tudo o que faz, faz para 

a Glória de Deus, por isso sempre prosperará, porque quem faz a VONTADE de Deus experimenta uma vontade 

que é sempre BOA, PEREFEITA, e AGRADÁVEL. Isso é prosperidade! 
 

 O Salmo termina mostrando a diferença entre seguir O CAMINHO e pegar ATALHOS para a vida 

 Então ele mostra a diferença entre o JUSTO e o ÍMPIO. O ímpio constrói sua casa na AREIA. As tempestades 

da vida vão mostrar isso. “São como a palha que o vento espalha”. “por isso os ímpios não subsistirão no 

julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos” 

 E aí vem o suprassumo da FELICIDADE! “Pois o Senhor conhece o CAMINHO dos JUSTOS, mas o CAMINHO 

dos ÍMPIOS leva à DESTRUIÇÃO” 
 

CONCLUSÃO 

 Você tem sede de que? Que Deus nos guarde de pegar esses ATALHOS de vida 

 Que nos certifiquemos cada dia que estamos ANDANDO no CAMINHO de Deus 

 Onde a FELICIDADE não é apenas um DESTINO, mas o PRÓPRIO CAMINHO! 

 Que OS ANSEIOS de FELICIDADE, SATISFAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROSPERIDADE da nossa ALMA, 

encontrem em Deus sua SACIEDADE!  


