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Salmos: Lição 23

Salmos 120 - 129
J

erusalém foi a cidade escolhida por Deus, a partir do reinado de Davi, como centro de louvor para todos

os judeus. Várias vezes no ano, eles subiram para essa cidade, situada 750 metros acima do nível do mar,

na região montanhosa de Judá. Os Salmos de subidas ou de degraus, também chamados de Salmos de

romagem, eram cantados pelo povo que olhava para Jerusalém, se preparando para participar do louvor na

cidade santa. Encontramos uma série de 15 destes Salmos (120 - 134), a maioria incluída nesta lição. Neles

achamos bons exemplos das atitudes que devemos ter quando louvamos a Deus.

Salmo 120 A Angústia do Servo de Deus no Meio de Mentirosos 

1-2 O Salmista ora ao Senhor, pedindo livramento dos mentirosos ao seu redor

3-4 A resposta da justiça de Deus destina os enganadores à ruína

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

3-4 Deus é sempre vigilante; não negligencia o seu papel de proteger os fiéis

5-8 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

3-5 Eles olham para Jerusalém como a cidade onde as tribos se reúnem para louvar a Deus,

e como a sede de um governo justo

6-9 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

3-4 O povo, desprezado pelos soberbos, pede a misericórdia de Deus

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

Salmo 126 A Alegria do Livramento de Jerusalém

1-3 O povo se regozija porque Deus livrou Jerusalém

4-6 O povo pede que Deus abençoe com prosperidade

Salmo 127 Se Construir sem Deus, Será em Vão

1-2 Se tentar edificar a casa sem Deus, o esforço será em vão

3-5 Filhos são uma bênção dada pelo Senhor
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Salmo 128 Deus Abençoa o Homem Fiel

1-4 Deus abençoa o homem que teme ao Senhor e lhe obedece (1,4). Ele é abençoado no

seu trabalho (2). A família dele é abençoada (3)

5-6 A bênção para o homem fiel inclui a esperança da prosperidade de Israel

Salmo 129 O Povo de Israel Oprimido, mas Protegido por Deus

1-3 Ao longo da história, Israel sofreu opressão nas mãos de vários inimigos

4 Mas Deus sempre salvou o seu povo e castigou os inimigos

5-8 Deus fará uma diferença, deixando envergonhados os inimigos de Israel

Perguntas
Responda às seguintes perguntas sobre Salmos 120 - 129.

Salmo 120
1. Qual o destino dos mentirosos?

Salmo 121
2. Quem guarda os fiéis, sem dormir?

Salmo 122
3. A casa de Davi representava ao povo que tipo de governo?

Salmo 123
4. Onde estão fixados os olhos dos servos de Deus?

Salmo 124
5. Se Deus não salvasse o seu povo, o que aconteceria com eles?

Salmo 125
6. Neste Salmo, Deus é comparado a quais montes? 

Salmo 126
7. Qual foi o motivo da alegria do povo?

Salmo 127
8. Como devemos ver os nossos filhos?

Salmo 128
9. Se quisermos famílias abençoadas, o que devemos fazer?

Salmo 129
10. Quem é como a erva dos telhados? 

Leitura para a
próxima aula: 
Salmos 130-137 
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