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Produzido por Rebeca Paula Neto

O LIVRO
O livro de Salmos é uma coleção de 150 cânticos e poemas dividido em 5 livros, é constituídos de hinos e orações. A compilação dele
deu-se mais provavelmente nos dias de Neemias e Esdras, e era usado para fazer os cultos na época em Jerusalém.
Primeiro Livro – Salmos 1-41
Segundo Livro – Salmos 42-72
Terceiro Livro – Salmos 73-89
Quarto Livro – Salmos 90-106
Quinto Livro – Salmos 107-150
Autores: Foram vários os autores, mais definidos e identificados os seguintes:
Davi – Escreveu quase metade do saltério. Ao todo são 73 salmos.
Os Filhos de Corá – família levítica - Escreveram 11 salmos: 42 a 49, 84-85 e 87
Asafe – São atribuídos a ele a autoria de 12 salmos: 50 e 73 a 83
Hemã - Escreveu o salmo 88. Foi fundador do coro conhecido como Os Filhos de Corá e era famoso por sua sabedoria.
Etã – Escreveu o salmo 89.
Moisés – escreveu o Salmo 90.
Salomão – Escreveu 2 salmos: 72 e 127
Jedutum – Escreveu 3 salmos: 39,62 e 77. Era mestre de canto. O salmo 39, por exemplo, é um salmo de Davi, mas endereçado ao
mestre de canto, Jedutum.
E outros possíveis: Ageu (1); Zacarias (1); Ezequias (não há certeza quanto ao número); a Esdras (1), os 43 restantes são anônimos.
Período em que foi escrito: entre o século X a V a.C.
Significado de Salmos: o nome hebraico é “Tehillim” que significa “Livro de Louvores”. O Livro de Salmos também é conhecido
como O Saltério.
Características: é o maior livro da Bíblia, contendo também o versículo central da Bíblia: 118:8.
INTRODUÇÃO

Há vários tipos de salmos; hinos de louvor a Deus; orações pedindo ajuda, proteção e salvação; pedidos de perdão; canções de
agradecimento pelas bênçãos de Deus; orações em favor do rei; canções para ensinar as pessoas a praticarem o bem; súplicas para que
Deus castigue os inimigos; e outros.

SALMOS 1 a 6
SALMO 1

Os Justos X Os Ímpios
1-3 O justo é abençoado
1
O que ele não faz
2
O que ele faz
3
Como ele é abençoado
4-5 O ímpio é amaldiçoado
6
Deus faz a diferença
SALMO 2
O Reino Messiânico
1-3 A rebeldia dos povos e dos líderes humanos
1
Gentios = Povos
2
Reis e Príncipes X O Senhor e o seu Ungido (Messias/Cristo – veja Atos 4:25-26)
3
Laços e algemas – como os ímpios vêem a lei de Deus (contraste com 1:2)
4-5 A reação de Deus
4
Ri e zomba
5
Fala no seu furor (a justiça é conseqüência natural da santidade daquele que “habita nos céus”)
6-9 Deus estabelece o seu Ungido
6
Constituí – tão certo que usa o verbo no pretérito!
7
“Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei” – não fala de criação, nem do nascimento de Jesus. As citações
deste versículo no NT o aplicam claramente à ressurreição e ascensão de Jesus. Ele venceu a morte e tomou seu lugar como sumo
sacerdote eterno no Santo dos Santos (veja Atos 13:33; Hebreus 1:5; 5:5)
8-9 O reinado do Ungido:

2
8
Sobre todas as nações (veja Atos 17:30; Filipenses 2:9-11)
9
Com vara de ferro – força para castigar e destruir
10-12 Os homens devem servir ao Senhor
10 Os líderes prudentes ouvem a advertência do Senhor
11-12 Para se salvarem, precisam se submeter ao Senhor
12 Aqueles que se refugiam em Deus são abençoados
SALMO 3
Davi Foge de Absalão, Mas Confia em Deus
Sugestão de leitura: 2 Samuel 15:1-18,30-32; 16:5-8,14
1-2 Davi se admira com os numerosos adversários que o amaldiçoam
3-8 Ele ora ao Senhor com confiança
3
Deus é o seu escudo
4
Deus responde do seu “santo monte” às orações de Davi
5-6 Davi dorme e acorda confiante no Senhor, apesar do grande número de inimigos em volta dele
(compare Marcos 4:38)
7
Ele pede a proteção de Deus, e a vingança contra os inimigos
8
A salvação é do Senhor (contraste com 3:2)
SALMO 4
Davi Encara os Inimigos com Confiança em Deus
1
Davi pede que Deus ouça as suas súplicas e que lhe mostre misericórdia
2-3 Ele repreende os homens que praticam iniqüidade; estes precisam saber que Deus protege o justo
4-5 É preciso confiar em Deus, e não procurar vingança (veja Efésios 4:26-27; Romanos 12:19)
6-8 A paz de Davi não vem de bênçãos materiais, e sim do privilégio de estar em comunhão com Deus
SALMO 5
Davi Pede Proteção do Deus Santo
1-3 Davi pede que Deus ouça a sua oração, e aguarda a resposta
4-6 A natureza santa de Deus não tolera a iniqüidade do homem
7
Mas o mesmo Deus aceita, pela sua misericórdia, o servo humilde
8-10 Davi pede para si a direção de Deus e, para os ímpios, o castigo
9
A falsidade dos ímpios
10 O castigo deles inclui:
A declaração, feita por Deus, da culpa deles
As conseqüências dos seus próprios planos
A rejeição por Deus
11-12 Deus protege e abençoa os que confiam nele.
SALMO 6
Davi Pede a Compaixão de Deus
1-7 O pedido angustiado
1
Davi pede para Deus não o castigar
2
Ele pede compaixão
3
Ele sofre por causa dos próprios pecados, e procura livramento da sua angústia
4-5 Ele pede a salvação pela graça de Deus, porque o morto não pode mais servir ao Senhor
6-7 Davi mostrou a sua profunda angústia
8-10 A confiança renovada depois de ouvir a resposta de Deus
8-9 Ele fala para os inimigos se afastarem, porque Deus ouviu a sua oração
10 Agora são os inimigos que devem sentir vergonha e medo
PROVEITO PARA OS NOSSOS DIAS
O salmista coloca as suas reações e emoções diante de Deus. Nossa vida encontra-se diante da soberania de Deus, por isso devemos
“rasgar” nosso coração na Sua presença com toda sinceridade, mostrando gratidão, amor e alegria, mas também culpa, desespero,
aflição, insatisfação e acima de tudo arrependimento.
- O Deus do passado, continua agindo no presente. Ele é capaz de usar Sua criatividade para livrar Seu povo de qualquer problema
humano, considerado impossível.
- Os Salmos são lembranças da fidelidade de Deus na história de Israel. Ele nos liberta, como seus filhos, de todos os tipos de forma
de opressão.
- Todas as promessas de Deus se cumpriram e Jesus Cristo é o ponto central dessas promessas.
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DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Salmos dos capítulos 7 ao 21, começando de segunda-feira à sábado, leia-se. (5 pontos).
Atividades:
1º) Memorizar um versículo que mais lhe falou durante a semana. (1 ponto)
2) Responda abaixo as perguntas relacionadas aos Salmos:
Salmo 7
O julgamento de Deus se baseia somente nos atos visíveis dos homens? Explique.
Não, Deus julga os corações. Sl. 7. 9 - 11
Salmo 8
O Deus magnífico deu honra para quem?
O homem diante das grandes obras da criação não é nada, mas Deus lhe honrou dando o domínio sobre todas as criaturas da terra. Sl.
8.3-8
Salmo 9
Qual palavra nos versículos 19 e 20 destaca a grande diferença entre Deus e os homens?
Somos mortais e seres humanos.
Salmo 10
Qual o problema principal de pessoas que não acreditam em Deus?
Acham que seus pecados serão impunes, mas Deus os julgará.
Salmo 11
Por que Davi recusou fugir para o monte?
Porque ele preferiu achar refúgio em Deus. Sl. 11.1-3
Salmo 12
Qual a diferença, conforme este Salmo, entre as palavras dos ímpios e as palavras de Deus?
As palavras são puras. Sl. 12:6
Salmo 13
É possível louvar a Deus e ser gratos a ele mesmo quando não vemos respostas às nossas orações? Explique a sua resposta.
Sim, porque o Senhor tem o seu tempo certo de responder, porque mesmo não nos respondendo Ele não deixa de ser Deus.
Salmo 14
Aqui, como em Romanos 1:20-32, o autor liga a incredulidade a que tipo de procedimento?
Insensatez, leva a prática de coisas inconvenientes.

Salmo 15
Descreva as características da pessoa que poderá gozar a comunhão com Deus.
R: Viver com integridade, justiça, fala a verdade, não difama com a língua ... Sl. 2:5

Salmo 16
Pedro aplica este Salmo a quem? Senhor Jesus. Atos 2:25 ou 13:35 e 36
Qual é a única herança ou bem desse servo? O Senhor
Qual tribo no Velho Testamento recebeu Deus como sua herança? A Tribo Sacerdotal. Num. 18.20
Qual povo no Novo Testamento recebe a mesma herança para sempre? Os filhos de Deus. I Pr. 2:5-9, 3:7, 1:4 Rm. 8:17
Salmo 17
Qual é o maior prazer dos servos de Deus?
Se encontra em Deus Sl. 17:15
Salmo 18
No seu julgamento, qual diferença Deus faz entre os justos e os ímpios?
Para os justos Ele mostra benignidade e para os ímpios castiga.

Salmo 19
Conforme este Salmo, o que traz grande recompensa?
Quando guardamos a palavra de Deus. Sl. 19.11
Salmo 20
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Como devemos aplicar a mensagem deste Salmo nos dias atuais? Especialmente comente sobre o significado e a importância do
versículo 7.
O governo esquece que existe um Deus que pode julgar todas as coisas e abençoar, porém se acham confiantes demais nas suas
próprias forças. Sl. 20.7
Salmo 21
O que deve fazer um rei para não vacilar, mesmo quando enfrenta inimigos?
Confiar em Deus. Sl. 20:7
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