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SALMOS 7 - 14
Muitos dos temas que aparecem nestes Salmos são os mesmos dos primeiros. Várias vezes, Davi pede a justiça de Deus para corrigir
as injustiças neste mundo cheio de maldade. Na leitura destes, devemos observar alguns pontos de especial importância. Entre eles:
● O homem, mesmo não compreendendo os motivos quando a justiça de Deus demora, pode e deve confiar no Senhor
● O único refúgio para o homem se encontra em Deus. Todas as outras soluções são vãs.
● O contraste entre a insensatez da incredulidade e a confiança do servo do Senhor
Salmo 7

Davi Confia no Julgamento Justo de Deus (Davi)
Nesse Salmos Davi entoa um o cântico ao Senhor primeiramente pedindo ao Senhor para ver se ele errou, se cometeu
algum deslize, se não tivesse justo que fosse condenado pelas mãos do Senhor.
 Segurança de Davi na sua inocência
 Intimidade com o Senhor pedindo a ele a justa divina para sua causa
 Confiança e espera na justiça de Deus
Davi pede que Deus julgue entre ele e os povos, confiante de sua própria integridade. Não devemos interpretar as palavras
de Davi como afirmações de perfeição, e sim como demonstrações de sua confiança na graça de Deus (veja Romanos 8:31,33)
Davi louva a Deus por sua justiça Sl. 7.17
Salmo 8
O Deus Magnífico Dá Dignidade ao Homem (Davi)
O nome de Deus é magnífico! Quão tremendo é o nosso de nosso Deus, Senhor!
 Exaltação a Deus por tudo o que Ele fez e criou.
 Em comparação com as grandes obras da criação, o homem não é nada!
 Mas Deus honrou o homem e lhe deu domínio sobre as criaturas da terra
O nome de Deus é, realmente, magnífico! Sl. 8.9
Salmo 9
Deus, os Justos e os Ímpios (Davi)
A mensagem deste salmo é resumida nestes dois versículos:
Os ímpios sofrem castigo
O justo (Davi) é sustentado
Deus, no seu trono, julga retamente
Os servos oprimidos confiam em Deus, em quem acham refúgio e Deus é louvado por ser vingador do sangue dos
inocentes.
Salmo 10 Davi Pede Justiça Divina Contra os Opressores (Davi)
- Davi expressa a dificuldade do homem em entender a “demora” na justiça divina. Este assunto se manifesta em vários dos
salmos.
- Não investigam a existência de Deus, ímpios pensam que Deus não existe ou que não está vendo o que eles praticam,
ignoram a Deus. Davi, 3.000 anos atrás, identificou o problema principal das pessoas que dizem não acreditar em Deus: falta de
investigação. Para negar a existência de Deus, é necessário fechar os olhos para não ver as evidências abundantes ao nosso redor.
Quem age assim é perverso e soberbo. Na sua prosperidade, não buscam a Deus e não respeitam os adversários. Sentem-se
invencíveis. Têm bocas cheias de maldição e mentiras. Agem como predadores tentando pegar os inocentes e pobres nas suas
armadilhas. Acha que os seus pecados serão impunes, porque Deus não os vê. O salmista pede que Deus aja contra os ímpios e a favor
dos pobres e oprimidos. Ele mostra sua confiança que o eterno Deus ouve e age em favor das vítimas
Salmo 11 Confiança no Deus Santo e Justo (Davi)
Mesmo encarando as armadilhas dos ímpios, Davi confia no Senhor. Ele recusa fugir para os montes como um pássaro,
preferindo achar refúgio em Deus. Esta confiança é posta no Deus santo, onisciente e justo. Ele vê tudo (4), julga todos (5), rejeita e
castiga os ímpios (5-6) e acolhe os retos (7).
Salmo 12 Pedido de Ajuda ao Encarar o Mundo Cheio de Homens Perversos (Davi) – O que mais falou comigo
Socorro! Não há homens bons!
Aja! Corte as línguas falsas. O versículo 4 mostra a confiança do ímpio na mentira, até achando que tudo pode se resolver
pelo “jeito” de falar.
Deus se levanta para salvar o oprimido
As palavras de Deus são puras – em contraste com as dos perversos
Deus protege os fiéis
Os perversos dominam enquanto os homens exaltam a sua maldade
Salmo 13 Questionamento com Confiança em Deus (Davi)
O questionamento: Até quando? Da mesma maneira que perguntou “por que” no Salmo 10, aqui Davi expressa a
dificuldade do homem compreender os atos de Deus, especialmente quando não vê as respostas de Deus às suas orações. A pergunta
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“até quando” é dita quase sempre no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, e aqui Davi questiona com o Senhor “até quando
sofrerei perseguição”, esta pergunta é feita a Deus, normalmente questionando a demora na aplicação da justiça divina
Mas no final ele resume: Confiar, regozijar, cantar e lembrar do bem que Deus tem feito. Quando nós questionamos a
“demora” em receber o que pedimos em oração, devemos mostrar a mesma atitude que Davi manifestou aqui. Mesmo não entendendo
o que Deus faz, devemos continuar orando, pedindo que ele nos ajude. E, acima de tudo, devemos louvá-lo pelas coisas já feitas para
o nosso bem.
Salmo 14 A Insensatez da Incredulidade (Davi)
Negar a existência de Deus é uma decisão insensata que leva a prática de coisas inconvenientes, ao pensarmos que Deus não
está nos vendo, cometemos coisas terríveis.
Deus olha do céu, procurando pessoas que o buscam, mas todas se desviam (veja Romanos 3:10-14,23)
Davi fala do seu desejo, até da sua ansiedade, de ver a salvação que vem de Deus
SALMOS 15 - 18
O alvo principal de todas as pessoas deve ser a comunhão com Deus. Mas nem todos gozarão a bênção da presença de Deus. “Quem,
SENHOR, habitará no teu tabernáculo?” Somente as pessoas que desejam, acima de tudo, estar com ele. Para essas pessoas, Deus
está sempre ao lado, dando-lhes proteção e vitória. Estes Salmos dão destaque para esses privilégios da comunhão com Deus.
Salmo 15 Condições da Comunhão com Deus (Davi) – O que mais falou comigo
A pergunta: Quem pode viver na presença de Deus? A resposta: Aqueles que mostram a justiça e santidade em suas vidas:
Vive com integridade
Pratica a justiça ; Fala a verdade; Não difama com a língua; Não faz mal ao próximo; Considera desprezível o réprobo;
Honra aos que temem ao Senhor; Cumpre a sua palavra, mesmo quando toma prejuízo; Não é ganancioso nem desonesto nos seus
negócios; Compare este salmo com Isaías 33:14-17.
Salmo 16 Confiança do Ungido em Deus (Davi)
Enquanto Davi claramente escreveu este Salmo para expressar a sua própria confiança no Senhor, a citação e explicação por
Pedro (veja Atos 2:25-32) lhe dá um sentido maio. Podemos ver a confiança de Davi, realizada perfeitamente em seu descendente,
Jesus. Confiança total em Deus, o único “bem” que ele possuía (compare versículo 5 e a idéia da herança da tribo sacerdotal em
Números 18:20; Deuteronômio 18:1-2; Josué 13:33 com o sacerdócio e a herança de todos os cristãos no reino de Cristo – 1 Pedro
2:5,9; 3:7; 1:4; Romanos 8:17; Tiago 2:5; Colossenses 1:12; etc.)
Ele sente prazer nos santos na terra, e despreza os idólatras, ele se entrega exclusiva e totalmente a Deus; A herança dele
(veja o versículo 2) é muito agradável, mesmo nas horas mais escuras, é Deus quem o guia.
Com Deus ao lado, não será abalado. Descansará em paz, confiante na ressurreição (veja Atos 2:25-32) e na glória perpétua
na presença de Deus. O argumento importante de Pedro em Atos 2 mostra que este salmo vai além da experiência do próprio Davi,
sendo cumprido completamente na ressurreição de Cristo.
Salmo 17 Pedido a Deus por Julgamento Justo
O salmista pede a Deus julgamento justo da sua causa, novamente ele se apresenta como um servo fiel e íntegro diante de
Deus.
Apela a Deus pedindo julgamento justo, defendendo-o contra os perversos
Para os homens mundanos, a herança e o prazer são desta vida (14). Para os homens espirituais, a herança e o prazer se
encontram em Deus (15; veja 16:1,5,6,11)
Para o salmista, e para todos os justos, o maior prazer vem da comunhão com Deus
Salmo 18 Louvor a Deus por Proteção, Direção e Vitória (Davi)
Este Salmo foi escrito por Davi quando Deus o livrou da mão de Saul (I Samuel 23)
Louvor a Deus como protetor e libertador
Deus ouviu e respondeu à sua oração, a resposta de Deus veio com a voz de terremotos, fogo, fumaça e nuvens. O trovão da
voz de Deus contra os inimigos de Davi.
Deus o salvou porque se agradou dele, um homem justo.
Deus salva os humildes e humilha os soberbos Sl. 18.26
Deus é o único capaz de guiar e proteger o homem. É Deus quem dá capacidade e vitória ao seu servo, enquanto recusa
ajudar os seus inimigos. Por esses motivos, o Senhor merece o louvor do homem.
Encontramos este salmo, também, em 2 Samuel 22.
SALMOS 19 - 21
Nesta parte, encontramos alguns dos mais conhecidos dos Salmos. Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus na natureza e na palavra.
Salmo 19 Deus se Revela para Ajudar o Seu Servo (Davi)
Deus se revela na criação do universo. A evidência da sua existência é visível a todos. Deus se revela na sua palavra, que
guia o homem.
A palavra de Deus é:
Perfeita (7) Fiel (7) Reta (8) Pura (8) Límpida (9) Eterna (9) Verdadeira (9) Justa (9) Desejável (10) Doce (10)
A palavra de Deus age para:
Restaurar a alma (7) Dar sabedoria aos símplices (7) Alegrar o coração (8) Iluminar os olhos (8)
A importância da orientação divina na vida do salmista:
Guardar a palavra de Deus traz grande recompensa. Sl. 19.11
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Ele pede que Deus, a rocha e o redentor dele, aceite as suas palavras e os pensamentos de seu coração Sl. 19.14
Salmo 20 Petição a Deus por Ajuda ao Rei (Davi)
Os primeiros versículos deste Salmo se apresentam em forma de bênção dirigida ao rei. Deseja-lhe a resposta de Deus a suas
orações, dando-lhe proteção, bênçãos e vitória em nome do Senhor. O salmista afirma a sua confiança em Deus, mesmo em enfrentar
a ameaça de inimigos. O versículo 7 é especialmente importante em todas as épocas, pois a grande tendência de governos humanos é
esquecer de Deus e confiar na sua força militar.
O povo pede que Deus dê vitória ao rei.
Salmo 21 A Força de Deus (Davi)
O rei se alegra na força de Deus. Confiando em Deus, ele não vacila, Deus destrói os seus inimigos e Ele é louvado por seu
poder.

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Salmos dos capítulos 22 ao 33, 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 22
Quais são as duas divisões principais deste Salmo?
Salmo 23
Quem é o bom pastor?
Descreva as características de um bom pastor?
Um cajado conforta? Explique a sua resposta.
Salmo 24
Este Salmo fala sobre a chegada de quem?
Quem pode estar na presença do Senhor?
Quem é o Rei da Glória?
Salmo 25
O que significa “salmo acróstico”?
Salmo 26
Davi merecia a salvação por causa da sua própria integridade e justiça? Explique.
Salmo 27
Qual foi o desejo principal de Davi?
Salmo 28
De acordo com o versículo 5, qual atitude de muitos homens merece o castigo de Deus?
Salmo 29
Qual atributo de Deus é destacado aqui por sua beleza?
Salmo 30
Quando se trata dos servos de Deus, o que dura mais: a ira do Senhor ou a sua bondade?
Salmo 31
Quais dois servos do Senhor no Novo Testamento fizeram pedidos quase idênticos ao versículo 5?
Salmo 32
Segundo os primeiros versículos deste Salmo, qual homem é abençoado por Deus?
Qual o efeito de esconder ou negar os nossos pecados?
Qual o efeito de confessá-los a Deus?
Explique como algumas pessoas parecem com cavalos e mulas.
Salmo 33
Devemos temer e servir ao Criador?
Qual nação é abençoada por Deus?
Força militar garante a segurança de uma nação?
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