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SALMOS 22 - 23
Salmo 22 O Sofrimento e a Glória do Messias
Este Salmo é especialmente notável por sua mensagem messiânica. Embora incluindo também as experiências de Davi, a aplicação a
Jesus demonstra mais intensamente a sua mensagem. Vários versículos dele são citados no Novo Testamento em referência ao Cristo.
Ele mesmo usou as palavras iniciais do Salmo como oração na cruz (Mateus 27:46; Marcos 15:34). Citaremos abaixo algumas outras
citações do Novo Testamento
Vers. 1-21 O Sofrimento do Cristo
O Messias procura o conforto e a proteção de Deus, mas encara o seu sofrimento sozinho (1-2; Mateus 27:46; Marcos 15:34)
Mesmo não vendo a resposta imediata a sua oração, ele não perde confiança no Santo Deus (3-5)
O Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens (6-8; veja Isaías 53:3; Mateus 27:39-43)
O Ungido reconhece a presença de Deus durante toda a sua vida, e pede a sua presença neste momento de tribulação (9-11)
Ele se encontra cercado pelos inimigos na hora de sua morte (12-18; Mateus 27:35; João 19:24; 20:25)
De novo, ele pede socorro de Deus (19-21)
Vers. 22-31 A Glória de Sua Vitória
Para apreciar melhor a mudança aqui no tom do Salmo, pode ajudar fazer uma pausa entre os versículos 21 e 22
Ele louva a Deus e incentiva os outros a fazerem o mesmo (22-23; veja Hebreus 2:11-12)
Deus merece o louvor porque não deixa os aflitos desamparados (24-26)
Deus merece e receberá o louvor de todos os homens, até de gerações futuras (27-31; veja Filipenses 2:7-11))
Salmo 23 O Senhor É o Meu Pastor
Certamente um dos mais conhecidos dos Salmos, este nos lembra da tranqüilidade do servo que realmente confia em Deus
1-3
4
5-6

O Senhor é o meu pastor. Ele alimenta, guia e cuida de suas ovelhas
Deus consola com o seu cajado, dando conforto mesmo nos momentos mais difíceis da vida
Deus exalta o seu servo acima de seus inimigos, e o acompanha sempre

Salmos 24 - 28
Quem pode subir ao monte do Senhor? O único que teria mãos limpas e poder para abrir a porta para os outros é o próprio Rei da
Glória. Pela misericórdia do bondoso Deus, o homem pode ser perdoado e pode entrar na presença do Senhor. Nesta comunhão íntima
o servo encontra proteção do mal e respostas às suas súplicas.
Salmo 24 A Entrada do Rei da Glória
1-2 Deus é louvado por ser o Criador e o Dono do mundo
3-6 Quem pode entrar e permanecer na presença do Senhor? Aqueles que buscam o Senhor:
Têm mãos limpas
Têm corações puros
São honestos
7-10 Cântico da entrada do Rei da Glória (possivelmente escrito para celebrar a chegada da Arca da Aliança a
Jerusalém)
Salmo 25 O Homem que Confia em Deus não Será Envergonhado
Este é um dos Salmos Acrósticos. O alfabeto hebraico continha 22 letras. Neste Salmo, cada versículo começa com uma letra
diferente, usando 21 e repetindo, no último versículo, uma já usada.
1-3 Confiança na proteção divina. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados
4-5 Ele pede que Deus o guie e o instrua
6-7 Lembrar e não lembrar! Davi pede que Deus se lembre da misericórdia e da bondade, mas não dos pecados dele.
Resumindo, ele quer ser lembrado segundo a misericórdia de Deus. Não é esse o desejo de todos nós?
8-10 Deus, por ser bom e reto:
Aponta o caminho aos pecadores (8)
Guia os humildes/ensina aos mansos (9)
11-15 Davi pede perdão por causa da grandeza do nome de Deus (11,15)
Ele fala das bênçãos de comunhão com Deus (12-14)
16-21 Pede compaixão e proteção, para não ser envergonhado
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Encerra com um apelo para a salvação de Israel
Salmo 26 Um Homem Justo Pede a Justiça de Deus
Este Salmo, se interpretado isoladamente, daria a idéia de salvação por mérito humano. Mas quando o lemos no contexto de outros
Salmos de Davi (25:7, por exemplo), e no contexto do resto da Bíblia, entendemos que nem Davi nem qualquer outro homem pode
ficar em pé por sua própria justiça. Implicitamente, Davi sabe que a sua “justiça” ainda depende da misericórdia de Deus
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1-8 Davi pede que Deus examine a sua vida, pois ele está em paz com a consciência
9-10 Ele não quer ser colhido com os pecadores, que merecem o castigo de Deus
11-12 Confiante da compaixão de Deus, ele se sente seguro na sua integridade
Salmo 27 O Desejo pela Presença de Deus
Este Salmo, que mostra o forte desejo de Davi de gozar a comunhão com Deus, sugere quanto nós devemos procurar o mesmo
privilégio. Para contemplar a beleza do Senhor, devemos pedir (4), buscar (4,8), louvar (6), aprender (11), crer (13) e esperar (14)
1-3 Davi deposita a sua confiança no Senhor e, por isso, tem confiança mesmo quando enfrenta seus inimigos
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Este é um dos mais belos versículos nos Salmos. O desejo singular de Davi era a comunhão constante com Deus –
o privilégio de contemplar a beleza do Senhor. Deve ser o nosso desejo, também
5-6 Deus protege e exalta o seu servo, e este oferece louvor ao Senhor
7-10 O servo, mesmo sentindo abandonado pelos homens, pede e busca confiantemente a presença do Senhor
11-12 Para não ser vítima da vontade dos inimigos, o servo busca e segue a vontade do Senhor
13-14 Ele conclui este Salmo com a afirmação de fé e esperança, confiante de que verá a bondade de Deus
Salmo 28 A Súplica Respondida
1-2 O salmista pede que Deus ouça a sua súplica
3-5 Ele pede que o Senhor não o rejeite com os ímpios (3) e, ao mesmo tempo, pede a justiça divina contra
aqueles que rejeitam o Senhor (4-5)
6-9 O servo louva a Deus por ter ouvido a sua oração. Ele descreve o Senhor como a força do povo e o refúgio
salvador do ungido (8). O Senhor age em favor de seu povo para salvar, abençoar, apascentar e exaltá-lo (9)

Salmos 29 – 33
Os motivos para adorar a Deus são infinitos. Ele demonstra sua misericórdia quando perdoa o pecador, e mostra seu poder quando
protege o justo. O homem resgatado adora a Deus, e ensina aos outros sobre a grandeza e a beleza do Santo.
Salmo 29 A Poderosa Voz do Senhor
1-2 Deus, que tem glória e força, merece adoração pela beleza de sua santidade
3-9 A poderosa voz do Senhor. Este trecho nos lembra de outros, como Êxodo 19:16-20 e Apocalipse 1:10,15, que
mostram o poder da voz de Deus. A voz do Senhor: É poderosa (4), É cheia de majestade (4), Quebra os cedros do Líbano (5), Faz
saltar as montanhas de Líbano e Hermom (6), Despede chamas de fogo (7), Faz tremer o deserto de Cades (8), Faz dar cria as corças
(9), Desnuda os bosques (9), Faz com que tudo no seu templo diga “Glória” (9).
10-11 O Senhor governa e dá força e paz ao seu povo
Salmo 30 Deus Liberta o seu Servo da Morte
1-3 Davi louva a Deus porque o Senhor o poupou da morte
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Ele convida todos a adorarem a Deus
5-10 O salmista sabe que a ira de Deus passa logo, e que a bondade dele permanece para a vida toda. Ele pede alívio
para não chegar à morte
11-12 Ele agradece por Deus ter ouvido a sua petição
Salmo 31 As Súplicas Tristes de um Servo Angustiado
1-4 Davi clama a Deus, sua fortaleza, pedindo livramento das ciladas de seus inimigos
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“Nas tuas mãos, entrego o meu espírito”. Compare as palavras de Jesus (Lucas 23:46) e de Estêvão (Atos 7:59).
Independente da resposta de Deus (permitindo a morte, como fez com Jesus e com Estêvão, ou poupando a vida, como fez com Davi),
o servo fiel entrega o seu espírito aos cuidados do Senhor
6-10 Apesar de sua profunda tristeza, o servo reconhece a benignidade de Deus na sua vida, e pede a compaixão divina
11-13 Todos ao seu redor olhavam para o salmista com desgosto. Estes versículos nos lembram do sofrimento descrito
em Jó 19:13-19
14-18 O servo confia em Deus para ser justo, salvando o fiel e castigando os perversos
19-21 Ele louva a Deus pela sua bondade salvadora
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Davi sentia-se abandonado por Deus, mas viu que o Senhor respondeu às suas orações
23-24 Baseado nas experiências dele, o salmista convida todos a adorarem ao Senhor
Salmo 32 A Bênção do Perdão
1-2 O homem perdoado por Deus é abençoado
3-5 Enquanto tentava esconder o seu pecado, o salmista sofria debaixo da mão pesada de Deus. Achou alívio quando
confessou e recebeu perdão
6-7 O fato que Deus, na sua graça, perdoa o pecador, motiva todos os piedosos a buscar a misericórdia dele. A
confiança do cristão não vem de sua própria perfeição, e sim da fidelidade de Deus, quem perdoa os seus pecados (1 João 1:8 - 2:2)
8-11 Nestes versículos, o salmista olha para os homens e faz aplicação da lição que ele havia aprendido. Não devemos
ser teimosos como cavalos e mulas, que obedecem somente quando forçados. Devemos ser justos e retos de coração, encontrando a
misericórdia de Deus
Salmo 33 Louvor a Deus, Quem Criou e Governa o Mundo
1-5
Todos devem louvar ao Senhor porque o seu proceder é fiel
6-9
Ele merece louvor por ser o Criador do mundo
10-12 Deus governa as nações. “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor” (12).
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13-19

O Senhor observa todos. Os reis não se defendem por sua força militar; Deus defende os justos pela sua

20-22

Os servos de Deus depositam a sua esperança nele

misericórdia

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Salmos dos capítulos 34 ao 41, 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 34
O que devemos fazer para alcançar a vida? Ter comunhão com Deus.
Salmo 35
O que quer dizer “Salmo imprecatório”? Origina-se do verbo imprecar, que significa tanto suplicar, pedir a Deus, como
significa rogar uma praga a alguém.
Antes de pedir a vingança de Deus contra os seus inimigos, o que Davi fez por eles? Ajudava-os jejuando, orando e chorando
por eles.
Salmo 36
Como os perversos encaram o seu próprio pecado? Que pode ser escondido e que não trará conseqüências.
Quando um perverso se deita à noite, ele pensa no que? No pecado.
Quando um justo se deita à noite, ele pensa no que? Em Deus.
Salmo 37
O servo de Deus deve se preocupar com a demora na justiça divina contra os perversos? Não, deve confiar na justiça de Deus.
Quem é capaz de satisfazer os desejos do coração do homem? Deus. Sl. 37.4
Salmo 38
Por que Davi se sentiu doente? Pelo peso do pecado.
O homem é capaz de se livrar do pecado? Sim, se arrependendo e crendo no sangue de Jesus.
Salmo 39
O que o Salmista aprendeu sobre a vida do homem – até do homem firme – na terra? Que a vida é curta e pura vaidade.
Salmo 40
Conforme o versículo 2, como devemos entender a nossa salvação? Que saímos de um lamaçal de pecado e firmamos nossos pés
na rocha.
Por que Davi não falou de todas as maravilhas de Deus? Porque são inúmeras e só temos que louvá-lo por todas elas.
O que Deus quer mais do que sacrifícios e ofertas? Obediência
Quem veio para fazer a vontade de Deus perfeitamente? Jesus
A pessoa que realmente valoriza a sua salvação fará o quê (versículos 9-10)? Falaremos com outras pessoas as boas-novas.
Qual outro Salmo é quase idêntico aos últimos 5 versículos de Salmo 40? Salmo 70.
Salmo 41
Qual qualidade do homem justo é destacada no versículo 1? Atende ao pobre e necessitado.
Por que Davi pediu a compaixão de Deus? Reconheceu o seu pecado.
Quando pecamos, o que a nossa alma precisa? Do perdão e restauração de Deus.
Depois de ser perdoados por Deus, que tipo de relacionamento podemos ter com ele? De comunhão.
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