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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 11 – LIVROS POÉTICOS
V – SALMOS 42 ao 49
Produzido por Rebeca Paula Neto
“A reação à palavra de Deus depende do conteúdo da Palavra que foi falada.”
Genealogia: Corá era filho de Isar (Num. 16.1) e Ex. 6.21, Isar era filho de Coate (Ex.6.18) e Coate filho de Levi (Ex. 6.16), então ele
era bisneto de Levi. Vinha de uma família de levitas!
Os filhos de Corá são: Assir, Elcana e Abiasafe. Ex. 6.24
Como ficaram os filhos de Corá: Ficaram sem parentesco. Nm 16.32.
-Ficaram sem sua herança, seus bens materiais. Nm 16.32-33,
- Sua família era lembrada como um mau exemplo, até mesmo depois de muito tempo! Jd 1.11 e Sl. 44.14
- Humanamente falando, era motivo de vergonha e fracasso! Se fôssemos alguns de nós, prefeririam ter morrido também, mas eles
estavam no templo, louvando ao Senhor! Fizeram uma nova história!
SALMOS 42 – 49
Estes Salmos, escritos pelos filhos de Corá, serviam originalmente para a adoração no templo em Jerusalém. Servem hoje para elevar
os nossos pensamentos em honra do nosso Senhor. (Num.16 e Num.26.11).
A rebelião de Corá é um dos episódios mais tristes da Bíblia. Exemplo de fracasso e derrota, porém, em meio a esta situação, Deus
preserva os filhos de Corá, e os põe para louvar no Templo, como símbolo da misericórdia e amor de Deus.
Salmos 42 e 43 Espera em Deus (filhos de Corá)
Esses salmos juntos formam um poema de três estrofes, cada uma terminando com o mesmo refrão (42:5,11; 46:5). Assim é
provável que o Salmo 43, também, fosse escrito pelos filhos de Corá.
O salmista tem sede de Deus, desejando estar na presença do Senhor, enquanto outros duvidam e questionam a sua comunhão
com Deus (1-3).
Ele se lembra da alegria de guiar os fiéis ao templo de Deus (4)
No refrão, ele olha para Deus para acalmar a sua alma inquieta (5)
Nos lugares mais distantes, mais altos, mais baixos e até nas ondas do mar, o salmista lembra de Deus para superar a
opressão de seus inimigos (6-10). De novo, eles perguntam: “O teu Deus, onde está?” (10; veja 3)
No refrão, ele novamente acha refúgio em Deus (11)
Esta, a terceira estrofe, apresenta uma mensagem mais otimista e mais convicta. O autor invoca o nome do Senhor para
enviar a luz e o guiar ao santo monte, onde o homem louva a Deus (1-4). Esta vez, a última linha antes do refrão muda de
questionamento dos inimigos para a afirmação confiante do justo. Nas primeiras duas estrofes, ele repetiu a pergunta dos descrentes:
“O teu Deus, onde está?” (42:3,10). Mas esta vez, ele termina com o louvor do crente: “ó Deus, Deus meu” (4)
O mesmo refrão encerra o poema (5)
Salmo 44 O Povo Perseguido Pede Socorro (filhos de Corá)
O mesmo Deus que agia antes é o mesmo Deus que age hoje, temos que abrir nossos lábios para chamar Deus.
Não podemos nos contentar com as circunstância, temos que chamar a atenção de Deus, mas estando certos de que não
estamos em pecado.
Confiança de que Deus é Deus e Ele responde nossas orações. Perseverança da oração.
Paulo usa o versículo 22 para falar sobre a perseguição de cristãos inocentes (Romanos 8:36), num contexto que frisa o
auxílio de Deus na vida dos fiéis.
O Salmo encerra com um pedido a Deus, pedindo salvação da opressão.
Salmo 45 O Casamento do Rei (um poeta que freqüentava a casa do rei, escrito pelos filhos de Corá)
Como freqüentemente acontece em mensagens proféticas, este Salmo evidentemente aplica-se a dois reis. Provavelmente tenha sido
escrito em honra do casamento de um rei de Israel ou de Judá, e estende a Jesus, conforme a citação em Hebreus 1:8-9. Ao longo da
história, têm surgido várias sugestões em relação à ocasião original do Salmo. Alguns sugerem o casamento de Salomão com a filha
do Faraó (1 Reis 3:1), ou de Salomão com uma princesa sidônia (veja 1 Reis 11:1-5). Outros sugerem o casamento de Acabe com
Jezabel (1 Reis 16:31). Ainda outros acham mais provável o casamento de Jeorão, um descendente de Davi, com Atalia, filha de
Acabe e Jezabel e, por isso, descendente dos reis de Sidom (2 Reis 8:16-18,25-26).
A citação em Hebreus 1:8-9 claramente aplica os versículos 6 e 7 ao Messias, e serve para reforçar a doutrina da
divindade de Cristo. O rei aparece em toda a sua glória, acompanhado pela rainha adornada de ouro (8-9)
A formosa noiva esquece de seu povo e entra no palácio do Rei, onde é abençoada para sempre (veja Efésios 5:25-27;
Apocalipse 19:7-8; 21:2)
Salmo 46 Deus no Meio da Sua Cidade (filhos de Corá)
O povo confia em Deus para proteção de todo tipo de mal
Deus está no meio de sua cidade, assim garantindo a segurança do povo. O sentimento deste Salmo foi abusado por gerações
posteriores, até o ponto que Jeremias falou que a presença do templo no meio de um povo ímpio não daria proteção para ninguém
(Jeremias 7:1-15). Da mesma maneira,muitas pessoas hoje confiam em alguma coisa, talvez alguma imagem ou uma igreja como
garantia da salvação. Nenhuma coisa garantirá a salvação de pessoas que desrespeitam a palavra de Deus
Deus mostrou a sua mão forte nas vitórias contra vários povos, Deus, exaltado entre as nações, é o refúgio do seu povo
Salmo 47 Deus É o Grande Rei (filhos de Corá)
O salmista convida os homens a louvarem o tremendo Deus que exaltou o seu povo sobre as nações
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Deus, o Rei de toda a terra, merece a adoração de todos
Salmo 48 Louvor na Cidade de Deus (os filhos de Corá)
Deus é exaltado na sua cidade, no seu santo monte
Deus estabelece o seu poder em sua cidade, e espalha os reis inimigos
Onde ouve-se o nome de Deus, ele merece adoração por sua perfeita justiça
Sião (o monte do templo em Jerusalém) foi estabelecido e mantido pelo poder de Deus. Ele é o Deus eterno e o guia para
sempre
Salmo 49 A Vaidade da Vida do Homem Materialista (Os filhos de Corá)
A riqueza não salva! Ninguém pode ser remido com dinheiro. Todos morrerão e deixarão os seus bens para outros. Os ricos
se dedicam ao acúmulo de bens, ou ao desejo de deixar algum tipo de memorial para o futuro, mas o próprio homem morre como um
animal. Em contraste com os perversos, que não acham redenção nas riquezas, o justo confia na redenção divina, sabendo que estará
com Deus
Não devemos temer os ímpios, pois não vencerão a morte. A “vitória” deles é pura vaidade!

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Salmos dos capítulos 50 ao 67, começando de segunda-feira à sábado, leia-se 3 por dia. (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 50
O que Deus quer do homem? Sacrifícios de louvor (coração grato a Ele) Sl 50:14 e 23
Salmo 51
Quais sacrifícios agradam a Deus? Espírito quebrantado e coração contrito. 51.17
Salmo 52
Quem passou informações para Saul sobre Davi? Doegue. I Samuel 21:1-9
Salmo 53
Este Salmo é quase idêntico a qual outro? Sl. 14
Salmo 54
O caráter de Deus exige qual atitude em relação aos ímpios? Exige a distinção entre os que praticam o bem e os que praticam
o mal. Recompensará com o mal os ímpios. 54.5
Salmo 55
A pessoa que agiu contra Davi era inimigo ou amigo? É mais difícil lidar com a maldade de inimigos, ou com a traição por parte
de bons amigos? Aquitofel (II Sm. 15:12 e 31). Era amigo. Sl. 55:12-13 e Sl. 41.9-10.

Salmo 56
Qual foi a circunstância histórica deste Salmo? Quando Davi fugia de Saul e foi para Aquis, rei de Gates. I Sm. 20.10-15
Salmo 57
Quais duas características de Deus são destacadas neste Salmo como a base da confiança de Davi? Misericórdia e Fidelidade
Salmo 58
Qual categoria de pessoas foi criticada neste Salmo? Por quê? Juízes. Dizia que eles eram incorrigíveis.
Salmo 59
Quando Deus castiga os perversos, ele responde a qual pergunta? “Quem há que nos escute?” 59.7
Salmo 60
Por que o povo se sentiu rejeitado por Deus? Porque eles foram humilhados pelos inimigos antes de receberem a vitória.
Salmo 61
Quem é a rocha alta de refúgio? O Senhor.
Salmo 62
Devemos confiar somente em quem? Em Deus.
Salmo 63
O que devemos fazer enquanto temos vida? Devemos buscar a Deus e louvá-lo.
Salmo 64
Qual instrumento de destruição volta contra os malfeitores? A sua própria língua.
Salmo 65
Em quais três sentidos Deus abençoou o seu povo? Espiritualmente, perdoando os seus pecados e permitindo a comunhão
com ele.
Salmo 66
O versículo 6 refere-se a quais dois acontecimentos históricos? Atravessar o Mar Vermelho e o Rio Jordão.
Salmo 67
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Como as bênçãos de Deus sobre os fiéis podem ajudar as nações incrédulas? A acharem o caminho de Deus.
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