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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 15 – LIVROS POÉTICOS
V – SALMOS 107 a 125
Produzido por Rebeca Paula Neto
Salmo 107 Deus Responde ao Povo Angustiado
Este Salmo responde ao apelo de 106:47. Deus ouve a oração do povo e o traz de volta do cativeiro.
Salmo 108 Deus Dá a Vitória ao Povo Escolhido
6-9 Deus defende o seu povo e lhe dá a vitória contra os inimigos ao seu redor. Gileade, Manassés, Efraim e Judá representam o povo
e o território de Israel, que pertencem ao Senhor. Mas ele humilha os povos vizinhos.
10-13 Davi clama a Deus, pedindo ajuda nas batalhas contra os adversários
Salmo 109 Davi Pede a Vingança Divina Contra os seus Opressores
Neste Salmo, Davi se vê como a vítima de opressão, uma pessoa aflita e necessitada. Ele confia na misericórdia de Deus para socorrêlo, enquanto condena os opressores que o perseguem.
Salmo 110 O Rei e Sacerdote Eterno
Este Salmo é citado freqüentemente no Novo Testamento em referência a Jesus. Sua mensagem messiânica salienta a posição do
Cristo como rei supremo e sacerdote eterno. Uma boa parte do livro de Hebreus usa este Salmo como sua base, mostrando o papel de
Jesus como sacerdote para sempre. Sob o sistema terrestre do povo de Israel, não seria possível unir os dois cargos de rei e sacerdócio,
sendo que os reis descendentes de Davi eram de Judá e os sacerdotes, de Levi. Mas Jesus governa como rei e sacerdote no céu .
1-3 Deus exalta o Messias, o dando primazia sobre todos os seus inimigos. Jesus, depois de sua morte, ressurreição e ascensão, ocupa
essa posição de honra à destra do Pai (veja Mateus 22:44; Marcos 12:36; Lucas 20:42-43; Atos 2:34-35; 1 Coríntios 15:25; Efésios
1:20-23; Colossenses 3:1; Hebreus 1:13; 8:1; 10:12-13)
4 O Ungido seria, também, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O significado deste versículo se torna
evidente em Hebreus, onde serve de base para um dos argumentos principais do livro. Jesus, depois da sua ressurreição, entrou como
Sumo Sacerdote na presença de Deus (no Santo dos Santos), oferecendo seu próprio sangue como sacrifício.
5-7 O rei/sacerdote exaltado pode contar com o apóio de Deus, que esmagará os seus inimigos (se Deus se põe à direita do pobre –
109:31, muito mais ele se dispõe para ajudar o seu Ungido)
Salmo 111 Louvor a Deus por suas Maravilhosas Obras
1-3 Deus merece o louvor dos homens pelas grandes e maravilhosas obras que ele tem feito. As suas obras demonstram bondade e
misericórdia, protegendo e sustentando o seu povo. As suas obras se baseiam no seu caráter: verdade, justiça, fidelidade, retidão e
santidade. Os prudentes seguem a sabedoria do Senhor (compare Provérbios 1:7).
Salmo 112 A Prosperidade Daqueles que Temem ao Senhor
1-3 O homem fiel, que tem prazer em obedecer ao Senhor, é abençoado. Este servo mostra a sua bondade para com outros, e ganha o
respeito deles.
Salmo 113 Louvor para o Excelso Deus
1-3 Deus eterno e onipresente merece a adoração do homem. Ele é tão superior a todos que ele se inclina para ver os céus e a terra.
Mesmo assim, ele se importa com os pequenos. Exalta os pobres e dá filhos à mulher estéril.
Salmo 114 Louvor ao Deus que Libertou seu Povo do Egito
1-2 Deus trouxe o povo de Israel do Egito e habitou entre eles. 3-6 Estes versículos repetem uma série de 4 aspectos da natureza em
forma de afirmações e perguntas. Ele comenta sobre as reações de (1) Mar, (2) Rio Jordão, (3) Montes e (4) Colinas e, depois,
pergunta o motivo das reações dos mesmos. Fugiram e tremeram porque o Senhor é grande!
Salmo 115 Louvado Seja o Deus no Céu
1-3 A glória não pertence aos homens. O Deus no céu é o único digno de louvor. Os servos do Senhor sabem responder às nações
descrentes. As nações servem ídolos impotentes, e se tornam semelhantes aos seus falsos deuses.
Salmo 116 O Servo Grato Louva ao Senhor
1-3 O Salmista louva a Deus por ter respondido às suas orações em momentos de angústia, tribulação e tristeza. Ele invocou o Senhor,
sabendo que Deus é compassivo, justo, misericordioso e generoso. Quando Deus o ouviu, ele voltou à tranqüilidade. 10-14 Deus
respondeu às orações nos momentos difíceis e, agora, o Salmista promete cumprir os seus votos.
Salmo 117 Deus Merece o Louvor de Todos
1 Todos os povos são convidados para louvar a Deus. Ele merece louvor por sua misericórdia e fidelidade.
Salmo 118 Deus Bom e Misericordioso Recebe a Gratidão dos Homens
2-4 O Salmista chama os fiéis a louvar a Deus. Cita aqui os mesmos três “grupos” mencionados em 115:9-13 – Israel, a casa de Arão
e os que temem ao Senhor.
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10-14 Deus o amparou, dando-lhe a vitória sobre os seus inimigos. Três vezes ele repete o refrão: “Em nome do Senhor as destruí”.
SALMO 119
Apalavra de Deus é perfeita e eterna. Os que buscam a Deus e respeitam os seus princípios têm o conforto de habitar na presença do
Senhor. Por outro lado, os mentirosos e perversos terão de encarar a justiça de Deus contra todo pecador que não se submete ao
Senhor.
Salmo 119 Um Servo Fiel à Palavra Perfeita
Este Salmo se destaca por vários motivos. É o maior dos Salmos, e contém mais versículos do que qualquer capítulo da Bíblia. É um
dos Salmos acrósticos, cada estrofe de 8 versículos começando com uma letra hebraica, e cada versículo na estrofe começando com a
mesma letra (no original). Este Salmo destaca a importância e a perfeição da palavra de Deus, que guia os servos de Deus e os separa
dos ímpios. Quase todos os versículos contêm uma ou mais palavras que identificam a palavra de Deus (lei, preceitos, caminho,
decretos, mandamentos, etc.). O Salmo apresenta, também, alguns sub-temas. Por exemplo:
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- A importância de buscar a Deus de todo o coração (2,7,10,34,58,69, 145).
- A base da confiança nas orações: Deus faz segundo a palavra/segundo as promessas dele (9,25,28,41,58,65,76,88,107,116,124,149,
154,156,159,169,170) .
- O contraste entre aqueles que amam/temem ao Senhor e os ímpios que não o temem (95,110,119,163,47,48,97,113,127,132,155,159,
165,167).
- A importância de se lembrar/não se esquecer da lei do Senhor (16,52, 55,61,83,93,109,139,141,153,176)
Na leitura do Salmo, medite nas mensagens de cada estrofe e cada versículo. Alguns dos assuntos tratados são:
1-8 Álef – Buscar o Senhor de coração e seguir à risca os seus andamentos.
9-16 Beit – Seguir os preceitos de Deus, desde a juventude.
17-24 Guímel – Mesmo enfrentando adversidade, o servo que segue o caminho do Senhor sente sossego.
25-32 Dálet – Buscar a palavra de Deus, na tristeza e na alegria.
33-40 Hê – Inclinar o coração aos testemunhos de Deus e seguí-los até ao fim.
41-48 Vav – Falar a palavra de Deus, sem se envergonhar.
49-56 Zain - A palavra de Deus é motivo de alegria na tristeza.
57-64 Het – O Senhor é a porção e o companheiro dos fiéis.
65-72 Tet – A aflição ensina a valorizar a palavra.
73-80 Yod – A alegria dos fiéis X A vergonha dos soberbos.
81-88 Kaf – O oprimido espera nas promessas de Deus.
89-96 Lâmed – A perfeição ilimitada da palavra eterna.
97-104 Mem – Seguindo a palavra de Deus, a pessoa adquire mais entendimento do que inimigos, mestres e idosos.
105-112 Nun – Apesar de perseguições, deve induzir o coração a guardar todos os preceitos de Deus, sempre.
113-120 Sâmeh – A fidelidade do servo X a duplicidade dos mentirosos.
121-128 Ain – A justiça X a falsidade; Já é tempo para Deus intervir.
129-136 Pê – O seguidor de Deus não quer ser dominado pelo pecado.
137-144 Tsádi – A palavra de Deus é justa, pura, verdadeira, eterna, etc.
145-152 Qof – Invocar o Senhor de todo o coração, o dia todo.
153-160 Resh – Vivificação segundo a promessa, os juízos, a bondade.
161-168 Shin – Amar a lei do Senhor ardentemente.
169-176 Tav – Súplica a Deus, porque o servo não se esquece da palavra do Senhor.
Salmo 120 A Angústia do Servo de Deus no Meio de Mentirosos
5-7 O Salmista descreve a sua angústia em habitar no meio dos adversários que odeiam a paz. Meseque e Quedar (descendentes de
Ismael) representam povos descrentes e perversos (veja Ezequiel 38:2-3) .
Salmo 121 O Senhor Te Guardará
1-2 O socorro vem do Senhor, Criador do universo. Deus é sempre vigilante; não negligencia o seu papel de proteger os fiéis. O
Senhor é quem guarda os seus servos de todo mal.
Salmo 122 A Paz e a Prosperidade de Jerusalém
1-2 Os adoradores sentem a alegria de chegar às portas de Jerusalém. Eles olham para Jerusalém como a cidade onde as tribos se
reúnem para louvar a Deus, e como a sede de um governo justo. Eles oram pela paz e prosperidade de Jerusalém.
Salmo 123 O Povo Desprezado Busca a Misericórdia de Deus
1-2 O servo eleva os olhos ao Senhor, esperando uma manifestação da misericórdia de Deus. Outras passagens nos Salmos falam de
elevar ou levantar a Deus os olhos (25:15; 121:1), a alma (25:1; 86:4; 143:8), a voz (77:1) e as mãos (63:4; 88:9; 119:48; 143:6); veja
1 Timóteo 2:8.
Salmo 124 Só Deus Socorre e Salva o Seu Povo
1-5 Se Deus não estivesse com o povo, eles teriam sido destruídos pelos inimigos (veja 73:25).
6-7 Bendito seja Deus por salvar o seu povo.
8 Só Deus, o Criador do universo, é capaz de socorrer o seu povo
Salmo 125 Deus Dá Paz a Israel e Julga os Malfeitores
1-3 O povo fiel é como um monte firme, protegido por outros montes ao seu redor. Aqui o Salmista compara Israel ao monte Sião (o
monte do templo em Jerusalém) e Deus aos montes em volta da cidade, dando proteção constante para o seu povo.
4-5 Para fazer o bem e assegurar a paz dos fiéis, Deus necessariamente julgaria os malfeitores. Não é possível salvar os justos sem
condenar os perversos

DEVOCIONAL DA SEMANA (5 pontos)
Segunda-feira: Salmos 126 a 129
Terça-feira: Salmos 130 a 133
Quarta-feira: Salmos 134 a 137
Quinta-feira: 138 a 141
Sexta-feira: 142 a 146
Sábado: 146 a 150
Glória a Deus!!! Aqui encerramos mais um Livro da Bíblia.
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