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Salmos: Lição 7

Salmos 29 - 33
O

s motivos para adorar a Deus são infinitos. Ele demonstra sua misericórdia quando perdoa o pecador,

e mostra seu poder quando protege o justo. O homem resgatado adora a Deus, e ensina aos outros

sobre a grandeza e a beleza do Santo.

Salmo 29 A Poderosa Voz do Senhor

1-2 Deus, que tem glória e força, merece adoração pela beleza de sua santidade

3-9 A poderosa voz do Senhor. Este trecho nos lembra de outros, como Êxodo 19:16-

20 e Apocalipse 1:10,15, que mostram o poder da voz de Deus. A voz do Senhor:

É poderosa (4)

É cheia de majestade (4)

Quebra os cedros do Líbano (5)

Faz saltar as montanhas de Líbano e Hermom (6)

Despede chamas de fogo (7)

Faz tremer o deserto de Cades (8)

Faz dar cria as corças (9)

Desnuda os bosques (9)

Faz com que tudo no seu templo diga “Glória” (9)

10-11 O Senhor governa e dá força e paz ao seu povo

Salmo 30 Deus Liberta o seu Servo da Morte

1-3 Davi louva a Deus porque o Senhor o poupou da morte

4 Ele convida todos a adorarem a Deus

5-10 O salmista sabe que a ira de Deus passa logo, e que a bondade dele permanece

para a vida toda. Ele pede alívio para não chegar à morte
11-12 Ele agradece por Deus ter ouvido a sua petição

Salmo 31 As Súplicas Tristes de um Servo Angustiado

1-4 Davi clama a Deus, sua fortaleza, pedindo livramento das ciladas de seus inimigos

5 “Nas tuas mãos, entrego o meu espírito”. Compare as palavras de Jesus (Lucas

23:46) e de Estêvão (Atos 7:59). Independente da resposta de Deus (permitindo a

morte, como fez com Jesus e com Estêvão, ou poupando a vida, como fez com

Davi), o servo fiel entrega o seu espírito aos cuidados do Senhor

6-10 Apesar de sua profunda tristeza, o servo reconhece a benignidade de Deus na sua

vida, e pede a compaixão divina

11-13 Todos ao seu redor olhavam para o salmista com desgosto. Estes versículos nos

lembram do sofrimento descrito em Jó 19:13-19

14-18 O servo confia em Deus para ser justo, salvando o fiel e castigando os perversos

19-21 Ele louva a Deus pela sua bondade salvadora

22 Davi sentia-se abandonado por Deus, mas viu que o Senhor respondeu às suas

orações

23-24 Baseado nas experiências dele, o salmista convida todos a adorarem ao Senhor

Salmo 32 A Bênção do Perdão

1-2 O homem perdoado por Deus é abençoado

3-5 Enquanto tentava esconder o seu pecado, o salmista sofria debaixo da mão pesada

de Deus. Achou alívio quando confessou e recebeu perdão 

6-7 O fato que Deus, na sua graça, perdoa o pecador, motiva todos os piedosos a

buscar a misericórdia dele. A confiança do cristão não vem de sua própria perfeição,

e sim da fidelidade de Deus, quem perdoa os seus pecados (1 João 1:8 - 2:2)

8-11 Nestes versículos, o salmista olha para os homens e faz aplicação da lição que ele

havia aprendido. Não devemos ser teimosos como cavalos e mulas, que obedecem

somente quando forçados. Devemos ser justos e retos de coração, encontrando a

misericórdia de Deus

Salmo 33 Louvor a Deus, Quem Criou e Governa o Mundo

1-5 Todos devem louvar ao Senhor porque o seu proceder é fiel

6-9 Ele merece louvor por ser o Criador do mundo
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10-12 Deus governa as nações. “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor” (12).

13-19 O Senhor observa todos. Os reis não se defendem por sua força militar; Deus

defende os justos pela sua misericórdia

20-22 Os servos de Deus depositam a sua esperança nele

Perguntas
Responda às seguintes perguntas sobre Salmos 29 - 33.

Salmo 29

1. Qual atributo de Deus é destacado aqui por sua beleza?

2. O que tem poder para mudar montanhas e desertos?

Salmo 30

3. Quando se trata dos servos de Deus, o que dura mais: a ira do Senhor ou a sua bondade?

Salmo 31

4. Quais dois servos do Senhor no Novo Testamento fizeram pedidos quase idênticos ao versículo 5?

Salmo 32

5. Segundo os primeiros versículos deste Salmo, qual homem é abençoado por Deus?

6. Qual o efeito de esconder ou negar os nossos pecados?

7. Qual o efeito de confessá-los a Deus?

8. Explique como algumas pessoas parecem com cavalos e mulas.

Salmo 33

9. Devemos temer e servir ao Criador?

10. Qual nação é abençoada por Deus?

11. Força militar garante a segurança de uma nação?

Leitura para a
próxima aula:
Salmos 34 - 37
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