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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 14 – LIVROS POÉTICOS
V – SALMOS 81 a 106
Produzido por Rebeca Paula Neto
Salmo 81 Se o Povo Escutasse! (Asafe)
Quando o povo insistiu em andar na rebeldia, Deus o deixou. Por esse motivo, Israel sofria e não recebia o apoio que
Deus queria lhe dar. Se o povo fosse obediente, Deus o abençoaria para sempre
Salmo 82 O Deus Justo Julga os Juízes (Asafe)
Os juízes que não governavam com retidão se mostraram instáveis, ao invés de promoverem a estabilidade do povo (veja
Provérbios 29:4). O Salmista termina com um pedido a Deus, o verdadeiro Juiz das nações
Salmo 83 Pedido de Proteção contra os Inimigos de Israel (Asafe)
Asafe pede para Deus proteger Israel contra os seus inimigos, citando vários povos vizinhos que queriam destruir os
israelitas.
Salmo 84 A Felicidade da Comunhão com Deus (Filhos de Corá)
Feliz o homem que goza a comunhão com Deus. No Senhor ele acha força, direção,sustento e bênção. Feliz o homem que
confia no Senhor dos Exércitos
Salmo 85 O Povo Pede Perdão e Misericórdia (Filhos de Corá)
Deus havia restaurado o seu povo, talvez depois de cativeiro em outra terra. O povo pede, agora, o perdão divino para voltar
às bênçãos da comunhão com o Senhor,
Salmo 86 Súplica de um Servo Fiel (Davi)
Na sua aflição, Davi implora a Deus. Ele se apresenta como um servo fiel, mas aflito, que confia no Senhor para ouvir e
responder à sua oração
Salmo 87 Deus e as Nações em Sião (Filhos de Corá)
A cidade de Deus não é apenas dos judeus. É a fonte de vida para outros povos,também estabelecidos pelo Senhor.
Salmo 88 Um Homem Aflito Pede Alívio (Hemã)
O autor do Salmo pede que Deus ouça o seu pedido. Hemã era uma dos músicos de Davi. I Cr. 25
Salmo 89 Deus Esqueceu de Sua Promessa a Davi? (Etã)
Etã era tido como um grande sábio, somente Salomão foi mais sábio do que ele (I Rs. 4.31). Também um dos músicos de
Davi, conhecido como Jedutum.
A primeira parte do Salmo consiste em uma canção de louvor, expressando confiança total no Senhor. O autor destaca várias
qualidades de Deus, como a misericórdia (1), a benignidade (2), o poder (7-13,17), a justiça (14) a graça (14), a verdade (14), a glória
(17). Sete vezes neste Salmo, ele usa a palavra “fidelidade” em referência a Deus. De fato, este Salmo se trata de uma questão da
fidelidade do Senhor em relação a suas promessas. Neste trecho de adoração, ele fala sobre Deus como o poderoso Criador, e como
fiel protetor de Israel e da casa de Davi. Os versículos 3 e 4 são a chave para entender o questionamento que vem no resto deste
Salmo. Deus diz: “Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o
teu trono de geração em geração.” O resto deste Salmo pergunta especificamente sobre essa promessa a Davi
19-37 A promessa de Deus a Davi. Esta parte do Salmo apresenta um resumo das características principais da aliança que Deus fez
com Davi (veja 2 Samuel 7:5-16).
38-45 Mas Deus rejeitou a casa de Davi! Estes versículos apresentam a queixa do Salmista, sugerindo que Deus havia esquecido a sua
aliança com Davi
46-51 Até quando, Senhor...? Este Salmo encerra com um apelo ao Senhor, pedindo que ele lembre-se logo de sua aliança e salve o
seu povo. Enquanto Deus é eterno e pode ver o futuro, a existência breve do homem cria uma certa impaciência (47)
52 A doxologia do Livro III (Salmos 73-89)
LIVRO IV
Salmo 90 A Brevidade da Vida Humana e a Eternidade de Deus (Moisés)
1-2 O Senhor, o refúgio para o homem, é Deus eterno. O homem é como pó, cuja existência na terra passa rapidamente diante de
Deus (veja 89:47)
A vida do homem, em média de 70 a 80 anos, é breve. Os dias aqui precisam ser usados para alcançar a sabedoria diante de Deus
Salmo 91 O Servo Fiel Protegido pelo Onipotente (suspeita que foi Moisés o autor)
No final do Salmo, o próprio Senhor fala. Diz que salvará o servo porque este o conhece e o ama. Com certeza, Jesus
lembrou destes versículos quando o diabo tirou os anteriores de contexto para tentá-lo. Nós, também, devemos lembrar da condição
dada aqui. Para obter a salvação divina, é necessário amar e obedecer a Deus
Salmo 92 O Deus Justo Merece Louvor
O Salmista chama o povo para adorar a Deus. O Senhor merece louvor por ser misericordioso e fiel (2), e por ter feito
grandes obras (4)
Salmo 93 Deus Reina em Majestade
Desde a eternidade, o Senhor reina em majestade e poder.
Salmo 94 Confiança no Deus das Vinganças
No estilo de outros Salmos imprecatórios, este chama o Deus da vingança para castigar os opressores e proteger os inocentes. Deus vê
tudo e age na sua santidade, pois o “trono da iniqüidade” não pode se associar com ele. O autor chama o Deus da vingança para
castigar os soberbos.
Salmo 95 Deus, o Criador, Merece Louvor e Obediência
Deus merece adoração porque ele é o Criador e o supremo Rei que domina toda a criação. Deus chama o povo para ser fiel e
obediente e não fazer como os israelitas rebeldes que não entraram na Terra Prometida. Em Hebreus 4, este Salmo é usado para
mostrar a esperança que temos na vida eterna.
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Salmo 96 Deus É Digno de Ser Louvado
Este Salmo incentiva todos os povos a adorarem ao Senhor. Destaca o que Deus é (1-9), o que ele fez (5,10), o que ele fará (10,13) e o
que ele merece: o louvor do homem. Observe a mensagem universal deste Salmo, que fala várias vezes dos povos e nações de toda a
terra. Este Salmo é incluído em 1 Crônicas 16:23-33 como parte da celebração de Davi quando a arca foi levada a Jerusalém.
1-6 Cantai, cantai, cantai (1-2). O salmista convida todas as terras a cantarem ao Senhor, e cita várias características de Deus que
merecem a adoração do homem: salvação (2), glória (3,6), maravilhas (3), grandeza (4), majestade (6), força (6), formosura (6). Tais
atributos de Deus o destacam dos falsos deuses adorados pelos povos. Os ídolos não são nada, mas Deus criou o mundo (5)
7-13 Tributai, tributai, tributai (7-8). O único e verdadeiro Deus merece a adoração, as oferendas e a reverência dos povos. Ele é digno
de adoração pelo que fez (criou o mundo – 10), faz (julga os povos com eqüidade – 10) e fará (virá para julgar o mundo com justiça e
fidelidade – 13).
Salmo 97 Justiça e Juízo: A Base do Trono de Deus
A justiça e o juízo são a base do trono de Deus, e servem para distinguir entre os servos do Senhor e os ímpios. Ele dá alegria para os
retos de coração, mas consome os inimigos no fogo de sua justiça.
Salmo 98 Deus Merece Louvor por Ser Justo
Este Salmo continua o tema da justiça de Deus como motivo de louvor . As características de Deus (santidade, salvação, justiça,
misericórdia, fidelidade) são evidentes a todos por meio de suas obras maravilhosas e suas grandes vitórias
Salmo 99 Exaltai ao Senhor, Porque Ele É Santo
Este Salmo se divide em duas estrofes, cada uma terminando com um refrão quase igual (versículos 5 e 9).
Deus responde aos fiéis que o adoram. Ele cita aqui exemplos históricos (Moisés, Arão e Samuel) de servos fiéis cujas orações foram
atendidas (6-8). O Senhor os perdoou para permitir a comunhão desses homens com o Deus santo (8)
Salmo 100 Entrar no Templo para Adorar a Deus
O Salmista chama os adoradores para servir a Deus com alegria e cânticos, porque o Senhor é Deus, o Criador e Pastor de seu povo
Deve entrar no templo com hinos de louvor e ações de graças, porque Deus é bom, misericordioso e fiel
Salmo 101 A Promessa de um Rei Justo (Davi)
Este Salmo de Davi bem ilustra a aplicação prática dos Salmos anteriores. Deus é santo e justo. Seus servos devem imitá-lo. Como
rei, Davi prometeu exaltar os justos e destruir os perversos.
3-8 Ele prometeu ser fiel aos princípios de Deus:
Não pôr coisa injusta diante de seus olhos (3)
Aborrecer e evitar o caminho dos que se desviam de Deus (3)
Manter um coração puro, não conhecendo o mal (4)
Destruir caluniadores e soberbos (5)
Associar-se aos fiéis no seu serviço (6)
Evitar fraude e mentiras na sua casa (7)
Destruir constantemente os ímpios, para manter a cidade de Deus santa (8)
Salmo 102 Um Servo Aflito Pede a Restauração de Jerusalém
O Salmista, angustiado e sofrendo aflição, implora que Deus ouça a sua oração. Em contraste com a breve vida do Salmista,
Deus é eterno e capaz de atender ao pedido de seu servo. Aqui descobrimos o motivo da angústia do servo e a natureza do seu pedido.
Ele olhou para as ruínas de Jerusalém e pediu a compaixão de Deus para restaurar a cidade (13-17).
Salmo 103 Bendizei ao Senhor Misericordioso (Davi)
Davi chama a sua própria alma para bendizer ao Senhor. O louvor não deve ser somente da boca para fora, mas feito com toda a força
de “tudo o que há em mim” (1). Davi não queria esquecer de nenhuma das bênçãos de Deus: perdoa iniqüidades, sara enfermidades,
redime a vida, mostra graça e misericórdia, abençoa o homem na sua velhice (3-5).
Salmo 104 Louvor para Deus, Criador e Sustentador
Glória a Deus magnificente. Deus merece louvor porque ele criou e ordenou o universo. Ele domina todas as extremidades da
criação. Ele sustenta a criação: animais, plantas e homens dependem dele. Ele separa dia e noite. Os animais dominam a noite, e os
homens trabalham de dia. Toda a vasta criação depende de Deus; ele é a fonte da vida.
Salmo 105 As Obras de Deus na História do Povo Escolhido
Este Salmo deve ser estudado junto com o 106, pois apresentam dois lados da mesma moeda. Salmo 105 mostra a fidelidade de Deus
nas grandes obras feitas a favor do povo de Israel, traçando a história desde as promessas aos patriarcas. Salmo 106 fala de vários
acontecimentos no mesmo período, mas frisa a infidelidade e a ingratidão do próprio povo. Embora abençoado por Deus, Israel não
foi obediente. Os primeiros 15 versículos do Salmo 105, e os últimos 2 versículos do 106 se encontram na celebração da chegada da
arca a Jerusalém (1 Crônicas 16).
Salmo 106 A Desobediência do Povo Escolhido
Deus misericordioso merece a adoração dos homens. O Salmista pede para Deus tratá-lo com bondade.
48 Este versículo é a doxologia de Livro IV
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