1
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 10 – LIVROS POÉTICOS
V – SALMOS 34 ao 41
Produzido por Rebeca Paula Neto
SALMOS 34 – 37
O homem justo sofre nesta vida. A violência e a maldade dos perversos atingem os inocentes e justos, e freqüentemente provocam
dúvidas sobre a justiça de Deus. Davi aborda tais preocupações em alguns desses Salmos, mostrando que Deus é justo e que os
homens de coração reto procuram a justiça do Senhor.
SALMO 34 DAVI LOUVA A DEUS POR SALVÁ-LO DOS INIMIGOS (Davi)
Foi escrito na época em que Davi fugia de Saul e se fingiu doido na Filístia. O rei filisteu expulsou Davi de sua presença, e ele viu
nisso a mão de Deus. I Samuel 19 e 20.
Davi começa este Salmo com palavras de louvor para Deus, pediu socorro e Deus o livrou de sua tribulação.
Ele ensina aos outros sobre as condições de comunhão com Deus: Controlar a língua (13), Apartar-se do mal
(14), Praticar o bem (14) e Procurar a paz (14).
Deus ouve e abençoa os justos de coração quebrantado, mas destrói aqueles que praticam o mal
Deus protege e resgata os que confiam nele, mas condena os inimigos dos justos
SALMO 35 DAVI PEDE JUSTIÇA PARA OS SEUS INIMIGOS (Davi)
Salmos como este nos apresentam certas dificuldades. Respeitamos Davi como um dos homens mais espirituais da história humana.
De repente, encontramos Salmos nos quais ele pede vingança contra os seus inimigos. Como um homem de coração bom poderia
desejar a maldição dos outros? A santidade é uma das qualidades essenciais do caráter de Deus. A santidade exige a justiça, uma
distinção entre o certo e o errado. Não deve nos surpreender que um homem profundamente espiritual desejaria a aplicação perfeita da
justiça de Deus. Se Deus mantivesse comunhão com os ímpios, não seria santo, e não incentivaria os homens a serem santos.
Davi, porém, jejuava, orava e chorava por eles como se fossem amigos (13-14). Estes dois versículos esclarecem o sentido
das imprecações de Davi neste e em outros Salmos. Antes de pedir a justiça de Deus, ele já procurava ajudar os seus inimigos (veja
Mateus 5:44-45).
Mas depois de orar por seus inimigos e eles se rebelarem contra ele, Davi pede justiça de Deus.
SALMO 36 DEUS CONTRA OS ÍMPIOS (Davi)
Caráter dos ímpios:
Eles são guiados pela voz do pecado, e não por Deus (1; veja Romanos 8:5-6).
Acreditam que o pecado pode ser escondido, e que não trará conseqüências (2)
Falam e praticam a malícia (3)
Sempre, até quando se deitam à noite, pensam no pecado (4). Veja o contraste em 6:6; 1:2; 119:62; etc.
O caráter de Deus:
Benignidade (5), Fidelidade (5), Justiça (6), Poder para preservar a vida (6), Preciosa benignidade para com os
homens (7), Sustenta os homens com abundância (8) e A fonte da vida e da luz (9).
SALMO 37 COMO ENCARAR A INJUSTIÇA NO MUNDO (Davi)
A mensagem deste Salmo é mesmo quando não entendemos a injustiça que existe neste mundo, podemos e devemos esperar no
Senhor. A prosperidade dos ímpios é temporária, mas os íntegros permanecerão para sempre. A mensagem deste Salmo ajuda Davi de
Deus ficar livre das doutrinas falsas que sugerem que os seguidores de Cristo serão abençoados materialmente.
- Não devemos sentir inveja dos ímpios prósperos, porque a justiça virá, Devemos confiar no Senhor (3,5), fazer bem (3),
habitar na terra dada por Deus (3), alimentar-nos da verdade (3), agradar-nos do Senhor (4) e entregar o nosso caminho a ele (5).
Fazendo assim, teremos certeza de sermos abençoados por Deus (5-6). Medite especialmente no significado do versículo 4: “Agradate do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.” Devemos desenvolver a mente espiritual!
Devemos esperar no Senhor, sabendo que ele nos abençoará. Não devemos nos irritar por causa das injustiças temporárias
que existem nessa vida
As características do justo:
Fala a sabedoria e a justiça (30), Guarda a lei de Deus no coração (31) e Seus passos não vacilam (31).
SALMOS 38 – 41
Estes Salmos de Davi são os últimos do Livro I. Refletem bem alguns dos principais temas dos Salmos e, especialmente, dos escritos
do segundo rei de Israel. Ele fala do arrependimento e da impossibilidade de achar felicidade longe de Deus. Portanto, ele expressa
seu desejo intenso de sempre andar em comunhão com o Senhor: “Quanto a mim, tu me susténs na minha integridade e me pões à tua
presença para sempre” (41:12).
SALMO 38 O PECADOR ARREPENDIDO PEDE A AJUDA DE DEUS (Davi)
O homem sobrecarregado de pecado pede a misericórdia de Deus. Compare Romanos 7:24 e considere a profundeza da
tristeza e do arrependimento verdadeiro que encontramos neste Salmo. Também pense no alívio que Jesus oferece ao pecador (Mateus
11:28-30).
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Rejeitado e desprezado pelos homens, Davi busca Deus com todo o coração. Medite na importância da declaração dele no
versículo 9: “Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos”. Compare Filipenses 4:8 e Mateus 6:21.
SALMO 39 O HOMEM AFLITO RECONHECE A VAIDADE DA VIDA (Davi)
Davi, sofrendo enquanto os ímpios prosperavam, tentou se calar para não pecar com alguma reclamação contra Deus. Afinal,
ele não conseguiu se conter, e começou a falar.
Ele queria saber de Deus sobre a sua expectativa de vida, pois percebeu que a vida do homem é curta, é pura vaidade
SALMO 40 CONFIANÇA EM DEUS, O LIBERTADOR (Davi)
Davi encerrou o Salmo 39 pedindo socorro, e abre Salmo 40 dizendo que Deus o ouviu e o salvou. Quando Deus nos salva,
ele nos coloca em terra firme e nos dá motivo para adorá-lo.
Deus merece o louvor por causa das inúmeras maravilhas que tem feito (veja João 21:25).
O que Deus deseja do homem é a sua obediência, e não sacrifícios por pecados cometidos contra a vontade do Senhor (veja 1
Samuel 15:22). O autor de Hebreus usa estes versículos para mostrar que os sacrifícios de animais não satisfaziam a Deus, assim
explicando a necessidade do sacrifício de Jesus (Hebreus 10:5-7).
O salmista, resgatado da perdição pela graça de Deus, fala abertamente sobre as boas-novas da salvação. Quando nós
realmente apreciamos a salvação em Cristo, falaremos com outras pessoas
Estes versículos são quase idênticos ao Salmo 70. Aqui Davi repete a sua petição por livramento, e pede também que Deus
deixe os ímpios envergonhados enquanto liberta os que confiam nele.
SALMO 41 DAVI BUSCA A COMPAIXÃO DE DEUS
O Senhor abençoa e protege o homem que se compadece dos necessitados (veja 37:21)
Davi pede a compaixão de Deus, reconhecendo o seu próprio pecado. As palavras dele (sara a minha alma) mostram que o
pecador não precisa somente de perdão, que tira a culpa “legal” do pecado. Precisa de renovação, para ser curado da corrupção do
pecado (veja 51:10).
Davi sentiu-se afastado de Deus e vulnerável aos ataques dos inimigos que se regozijaram na sua
calamidade.
Ele olhou para o perdão de Deus, e viu a proteção, a comunhão e a restauração de sua integridade. Deus, de fato, sarou a
alma dele!
O versículo 13 é a doxologia do Livro I. (Doxologia = foi uma fórmula de louvor e glorificação freqüente no AT aplicada a
heróis e heroínas e principalmente a Deus. No NT, embora apareça referida a pessoas humanas (especialmente a Maria e Isabel),
dirige-se habitualmente a Deus).

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Salmos dos capítulos 42 ao 49, 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 42
Qual foi o desejo do coração deste salmista? Estar na presença do Senhor.
Salmo 43
Qual refrão é repetido 3 vezes nos Salmos 42 e 43? Pq estás abatida oh minh’alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em
Deus, pois ainda o louvarei , o qual é a salvação da minha face e Deus meu.
Salmo 44
Qual aplicação é feita deste Salmo na carta de Paulo aos Romanos? 8.36
Salmo 45
O autor de Hebreus cita este Salmo para falar sobre quem? Ao Messias
Conforme a explicação em Hebreus 1:8-9, quem é o “Deus” que reina para sempre? Jesus
Salmo 46
O que devemos fazer para ter confiança da presença e da proteção de Deus hoje? Nos aquietar e saber que Ele é Deus.
Salmo 47
Este Salmo menciona várias maneiras de adorar a Deus, incluindo bater palmas, tocar trombetas, etc. Encontramos as mesmas coisas
no louvor a Deus na terra na época do Novo Testamento? Cl. 3.16, Ef. 5.19,
Salmo 48
Qual o significado de Monte Sião? Sião significa fortificação. No VT é referido ao templo de Jerusalém, cidade de Deus. No NT
Jerusalém espiritual HB. 12.22 e Apocalipse 14.1
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Salmo 49
Qual o destino final daqueles que confiam em Deus? Vida eterna.
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