Salmos: Lição 21

D

Salmos 112 - 118

eus, e somente Deus, merece a adoração. “Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nom e dá
glória” (115:1). Ele dá esperança aos justos e promete justo castigo aos perversos. Ele está acima de
todos e domina o universo que criou. Protegeu especialmente o povo de Israel, mas merece o louvor de
todas as nações, “porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do SENHOR
subsiste para sem pre. Aleluia!” (117:2).
Salm o 112 A Prosperidade Daqueles que Tem em ao Senhor
1-3
O homem fiel, que tem prazer em obedecer ao Senhor, é abençoado
4-6
Este servo mostra a sua bondade para com outros, e ganha o respeito deles
7-10 Ele confia na justiça de Deus, sabendo que será estabelecido acima dos ím pios. O s
perversos não serão bem-sucedidos
Salm o 113 Louvor para o Excelso Deus
1-3
Deus eterno e onipresente merece a adoração do homem
4-6
Ele é tão superior a todos que ele se inclina para ver os céus e a terra
7-9
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
7-8
Fugiram e tremeram porque o Senhor é grande!
Salm o 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
4-8
As nações servem ídolos impotentes, e se tornam semelhantes aos seus falsos deuses
9-11 Deus é o amparo e escudo de:
Israel
A casa de Arão
Aqueles que temem o Senhor
12-13 Deus abençoa:
Israel
A casa de Arão
Aqueles que temem o Senhor
14-16 Uma bênção para os adoradores. Deus fez os céus para ele, e a terra para os homens
17-18 Vamos adorar a Deus enquanto temos vida!
Salm o 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
4-9
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
15
A m orte dos santos é preciosa para Deus. No contexto de respostas às orações
angustiadas de um servo cercado pelos laços da morte (3), parece que o significado deste
versículo é que Deus dá importância para os seus servos, até quando são ameaçados de
morte
16-19 Salvo das ameaças e angústias, o Salmista cumpre seus votos no meio da congregação
dos fiéis
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Salm o 117 Deus Merece o Louvor de Todos
1
Todos os povos são convidados para louvar a Deus
2
Ele merece louvor por sua misericórdia e fidelidade
Salm o 118 Deus Bom e Misericordioso Recebe a Gratidão dos Hom ens
1
Deus é bom e misericordioso (este Salmo inicia e termina com a mesma frase – veja o
versículo 29)
2-4
O Salmista cham a 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
5-9
Na sua angústia, o Salmista invocou o Senhor. Deus o protegeu dos homens maus
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”
15-18 Ele foi castigado, mas não destruído, por Deus
19-21 O Salmista e os outros justos entrariam pelas portas da justiça para render graças a Deus
22-24 No maravilhoso dia escolhido por Deus, a pedra rejeitada por homens se tornaria a pedra
angular. Os líderes da casa de Israel recusaram seguir a Jesus, mas Deus o colocou como
a pedra principal (veja 1 Pedro 1:7; Mateus 21:42)
25-29 O Salmo encerra com palavras de louvor e festividade. Este trecho é citado nos relatos
da entrada triunfal de Jesus no Novo Testamento (veja Mateus 21:8-9)

Perguntas
Responda às seguintes perguntas sobre Salmos 112 - 118.

Salm o 112
1.
Qual homem é bem-aventurado?
Salm o 113
2.
Por que Deus se inclina para ver os céus e a terra?
3.

Sendo tão grande, ele se importa com os pequenos?

Salm o 114
4.
Quais quatro coisas da natureza reagem à presença de Deus?
Salm o 115
5.
Os ídolos têm algum poder?
6.

Os servos dos ídolos ganham algum poder deles?

7.

Quais três descrições neste Salmo identificam os servos abençoados por Deus?

Salm o 116
8.
Por qual motivo o Salmista expressou seu am or para Deus?
9.

O que ele prometeu fazer para mostrar a sua gratidão?

Salm o 117
10.
Quem deve adorar a Deus?
Salm o 118
11.
Quais três descrições dos fiéis aparecem novamente
neste Salmo?
12.

Quem é a pedra angular que foi rejeitada pelos
construtores?
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