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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 11 – LIVROS POÉTICOS
V – SALMOS 50 a 67
Produzido por Rebeca Paula Neto
“A reação à palavra de Deus depende do conteúdo da Palavra que foi falada.”

SALMOS 50 - 57
Estes Salmos tratam de diversos assuntos, mas todos falam de um ou mais aspectos da relação entre Deus e os homens. Deus e os
fiéis. Deus e os ímpios. Deus e o pecador arrependido. É Deus quem merece a honra e a adoração e o homem quem precisa da ajuda
de Deus para se alinhar com a vontade do seu Criador. Especialmente digno de atenção é o Salmo 51, em que Davi expressa seu
arrependimento depois de pecar contra o Senhor.
Autores: O Salmo 50 foi escrito por Asafe, um dos principais músicos de Davi e Salomão. 1 Cr 6.31,39; 2 Cr 5.12,13. Líder do
ministério perante a arca da aliança do Senhor, regente dos músicos e tangedor de címbalos, ele e os cantores ministravam
diariamente. Ele escreveu 12 salmos, sendo eles: 50, 73 a 83.
Salmo 50 A Adoração que Agrada a Deus (Asafe)
Antes de falar sobre o tipo de adoração que Deus quer, Asafe frisa o ponto principal: a adoração é dada ao próprio Senhor, o
Poderoso. Deus não precisa de sacrifícios, pois tudo já pertence a ele, o que ele quer é a gratidão e a obediência de homens que
confiam nele (veja 1 Samuel 15:22-23). Deus quer a gratidão e a obediência do homem.
Salmo 51 O Arrependimento de Davi (Davi)
Leia a história do pecado de Davi com Bate-Seba (2 Samuel 11-12). Neste Salmo, Davi mostra seu arrependimento e procura voltar à
comunhão com Deus.
Ele reconhece o seu pecado contra Deus, e sente-se muito longe do Senhor. Embora o pecado dele tenha atingido muitas
outras pessoas, este Salmo se trata do problema maior: o rompimento da comunhão com Deus (4). Ele se sentiu tão longe de Deus que
foi como se nunca o conhecesse. Desta maneira, todos perdem: a pessoa que volta ao pecado perde a sua comunhão com Deus, os
pecadores ao seu redor perdem a oportunidade de ouvir sobre a salvação, e Deus não recebe o louvor que ele merece. Deus não quer
apenas sacrifícios e holocaustos. Ele quer o espírito quebrantado e o coração contrito. (veja 50:7-13)
Salmo 52 A Condenação de um Homem Poderoso (Davi)
O título relaciona este Salmo à época em que Davi fugia de Saul e pediu ajuda ao sacerdote em Nobe. Doegue, um pastor edomita,
falou para Saul da visita de Davi em Nobe, e Saul mandou que o edomita matasse 85 sacerdotes. Para melhor entender este Salmo de
Davi, leia primeiro 1 Samuel 21:1-9; 22:6-23.
Em contraste com a eterna bondade de Deus, o perverso confia em destruição, engano e maldade. Deus destruirá o homem
que confia nos seus bens, assim dando vitória aos justos. Davi confiava na misericórdia e na bondade de Deus
Salmo 53 A Insensatez da Incredulidade
Este Salmo é quase idêntico ao Salmo 14. Negar a existência de Deus é uma decisão insensata que leva a prática de coisas
inconvenientes. Davi fala do seu desejo, até da sua ansiedade, de ver a salvação que vem de Deus.
Salmo 54 Davi Pede Livramento dos seus Perseguidores
O título deste Salmo se refere à ajuda que os zifeus deram a Saul quando este procurava Davi. Leia 1 Samuel 23:14-29 e 26:1-16.
Davi apela a Deus por livramento dos perseguidores, homens violentos que não respeitavam a Deus. Salvo dos seus inimigos, Davi
adora a Deus
Salmo 55 Davi Pede Justiça Contra os Traidores e Perseguidores
Davi sentiu muito medo por causa dos seus perseguidores, e perplexidade enquanto esperava a resposta de Deus. A parte mais difícil
para Davi foi o fato de ser traído por um amigo íntimo que andava e até louvava a Deus com ele.
Ele afirma novamente a sua confiança no Deus justo, que protege o justo e destrói o homem violento e fraudulento
Salmo 56 Davi Confia em Deus para o Livramento das Mãos dos Filisteus
Quando Davi fugia de Saul e chegou até Gate, ele temeu os filisteus. Este Salmo reflete a sua confiança em Deus naquela situação.
Leia a história em 1 Samuel 21:10-15.
O refrão do versículo 4 é quase igual ao dos versículos 10 e 11. Romanos 8:31 mostra a mesma confiança em Deus.
Salmo 57 Deus Envia a Sua Misericórdia e a Sua Fidelidade
Quando fugia de Saul, Davi se escondeu na caverna de Adulão em Moabe (1 Samuel 22:1-2) e, em outra ocasião, numa caverna no
deserto de En-Gedi, no território de Judá (1 Samuel 23:29 - 24:22). Em um desses momentos, ou em outra ocasião semelhante, Davi
escreveu este Salmo. Duas palavras são repetidas como base da confiança de Davi em Deus: misericórdia e fidelidade.
Davi pede ajuda a Deus, confiando na misericórdia do Senhor (1). Os inimigos prepararam uma cova para Davi, mas eles
mesmos caíram nela (6). Veja o relato de 1 Samuel 24, quando a situação foi invertida e Davi teve oportunidade de matar Saul. Davi
confirmou a sua confiança no Senhor e o adorou (7-10). Esta estrofe termina com o mesmo refrão da primeira
SALMOS 58 - 67
Perseguições e derrotas. Davi foi um grande guerreiro que conseguiu expandir tremendamente o território dominado por Israel. Mas,
ele também sofreu. Antes de se tornar rei, foi perseguido por Saul. Depois de ascender ao trono, sofreu algumas derrotas temporárias
nas guerras contra os povos vizinhos. Tais momentos desafiaram a fé de Davi, e ele olhou para cima e clamou a Deus: “Presta-nos
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auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem” (60:11). “A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto
refúgio” (59:17).
Salmo 58 Davi Pede o Castigo de Juízes Injustos
Ele pergunta aos juízes: Vocês falam a verdade e julgam com justiça? Davi mesmo responde sobre esses juízes, dizendo que fazem
tudo contra os princípios da retidão (2), que sempre se dedicavam ao erro (3), que espalham seu veneno (4) e que recusam a instrução
(4-5).
Salmo 59 Davi Pede Justiça e Salvação
Este Salmo foi escrito quando as forças de Saul sitiaram a casa de Davi. Leia o relato em 1 Samuel 19:11-18. Davi pede livramento de
seus inimigos, dizendo que ele não tinha pecado que merecia a violência deles (1-4). Ele pediu para Deus vir e ver (4). Ele queria que
Deus visse a maldade dos inimigos (5) e a inocência dele (4).
Salmo 60 Deus Protege os Seus e Castiga os Inimigos
2 Samuel 8,10,11 e 12 e 1 Crônicas 18-20 falam sobre as batalhas de Davi contra os siros e amonitas, dando uma noção da
circunstância deste Salmo. Para Davi e o povo de Israel, as vitórias vieram depois de serem humilhados pelos inimigos.
Salmo 61 Leva-me para a Rocha Alta
Dos confins da terra, Davi pede socorro de Deus, ele quer subir à rocha alta de refúgio em Deus. Deus ouviu a súplica do rei,
e este quer permanecer na presença do Senhor para adorá-lo para sempre.
Salmo 62 Confiar em Deus
A única pessoa digna de confiança total é Deus (1-2). Os homens, em vão, procuram derrubar outro homem com suas palavras falsas
(3-4). Não pode confiar em homens, nem na prosperidade material (9-10). A única certeza se encontra em Deus, a quem pertence
poder e graça (11-12)
Salmo 63 A Alma Sedenta no Deserto
Davi escreveu este Salmo no deserto de Judá. Sabemos que ele foi para o deserto de Judá quando fugiu de Saul. Mas, pelo fato de ele
se identificar como rei, é mais provável que se refira ao tempo da fuga diante de Absalão, quando esperou ansiosamente no deserto de
Judá antes de atravessar o Jordão (veja 2 Samuel 15-17).
A alma sedenta busca a Deus, com um desejo forte de louvá-lo enquanto tem vida. O versículo 4 deve ser o lema de todos os servos
de Deus, independente das circunstâncias. O rei sente alegria por saber que Deus trará justiça contra os seus inimigos.
Salmo 64 Proteção Contra os Perversos
Davi pede proteção contra os inimigos, que ocultamente conspiravam contra o homem íntegro. Eles acharam que ninguém descobriria
o seu pecado e se envolveram cada vez mais nos seus planos perversos. Todos os homens verão a justiça de Deus (9), e os justos se
gloriarão nele (10)
Salmo 65 Louvor a Deus por Ter Abençoado o Seu Povo
Deus abençoou o seu povo espiritualmente, perdoando os seus pecados e permitindo a comunhão com ele.
Salmo 66 Louvor a Deus por Seus Grandes Feitos
Deus merece a adoração por ser poderoso e por ter feito grandes obras. Todos – especificamente os seus inimigos – devem se
humilhar diante de Deus. A obra de Deus mais destacada neste Salmo é a preservação da alma dos servos, feita por meio de
provações, para levar o seu povo ao destino de descanso com Deus. É difícil o homem louvar a Deus por causa das provações, mas o
salmista aqui as vê como grandes obras de Deus feitas para o bem de seu povo (veja Tiago 1:2-4; 2 Coríntios 12:7-10)
Depois de passar pela tribulação, é importante fazer os sacrifícios e cumprir as promessas feitas a Deus. Quantas vezes as pessoas
fazem promessas a Deus no momento de angústia, e depois esquecem ou deixam de cumprir o seu voto?
Salmo 67 Bênção e Louvor
O escritor pede as bênçãos de Deus sobre o povo para mostrar para todas as nações o caminho de Deus para a salvação.

DEVOCIONAL DA SEMANA (5 pontos)
Segunda-feira: Salmos 68 e 69 (orientação a ler Juízes 4 e 5 para entender melhor sobre o Salmo 68)
Terça-feira: Salmos 70, 71 e 72 (aqui encerramos o Livro II de Salmos)
Quarta-feira: Salmos 73 e 74
Quinta-feira: 75, 76 e 77
Sexta-feira: 78
Sábado: 79 e 80
ATIVIDADES:
1º) Memorizar um versículo que mais lhe falou durante a semana. (1 ponto)
2) Responda abaixo as perguntas relacionadas ao devocional (2 pontos).
- Qual capítulo e versículo cita o nome de 04 das Doze Tribos de Israel? 68:27 -> referencia das tribos em Juízes 4 e 5
- Há três coisas que o salmista sempre se refere ao Senhor em seus Salmos, no capítulo 71 fala delas, escreva abaixo quais são:
1._Rocha______ (Em Isaías 26 a afirmação de que Deus é)
2.Fortaleza____ (Qualidade do que é forte) No final de Habacuque 3 refere ao Senhor.
3. Refúgio____ (Lugar para onde alguém se retira para evitar um perigo) Salmos 46.
- No Salmo 73:15, ensina-nos algo, o quê? De acordo com a atitude do salmista. Comente o que você entendeu do capítulo também.
O salmista teve dúvidas internas, sobre a prosperidade dos ímpios e porque Deus os deixava ir bem. Porém, no versículo ele nos
ensina que nem tudo devemos compartilhar com as pessoas, para não fazer tropeçar um filho de Deus.
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