Salmos: Lição 6

Q

Salmos 24 - 28

uem pode subir ao monte do Senhor? O único que teria mãos limpas e poder para abrir a porta para
os outros é o próprio Rei da Glória. Pela misericórdia do bondoso Deus, o homem pode ser perdoado
e pode entrar na presença do Senhor. Nesta comunhão íntima o servo encontra proteção do mal e
respostas às suas súplicas.
Salmo 24

A Entrada do Rei da Glória
1-2
Deus é louvado por ser o Criador e o Dono do mundo
3-6
Quem pode entrar e permanecer na presença do Senhor? Aqueles que buscam o
Senhor:
Têm mãos limpas
Têm corações puros
São honestos
7-10
Cântico da entrada do Rei da Glória (possivelmente escrito para celebrar a chegada
da Arca da Aliança a Jerusalém)

Salm o 25

O Homem que Confia em Deus não Será Envergonhado
Este é um dos Salmos Acrósticos. O alfabeto hebraico continha 22 letras. Neste Salmo,
cada versículo começa com uma letra diferente, usando 21 e repetindo, no último versículo,
uma já usada.
1-3
Confiança na proteção divina. Aqueles que esperam em Deus não serão
envergonhados
4-5
Ele pede que Deus o guie e o instrua
6-7
Lembrar e não lembrar! Davi pede que Deus se lembre da misericórdia e da
bondade, mas não dos pecados dele. Resumindo, ele quer ser lembrado segundo a
misericórdia de Deus. Não é esse o desejo de todos nós?
8-10
Deus, por ser bom e reto:
Aponta o caminho aos pecadores (8)
Guia os humildes/ensina aos mansos (9)
11-15 Davi pede perdão por causa da grandeza do nome de Deus (11,15)
Ele fala das bênçãos de comunhão com Deus (12-14)
16-21 Pede compaixão e proteção, para não ser envergonhado
22
Encerra com um apelo para a salvação de Israel

Salm o 26

Um Homem Justo Pede a Justiça de Deus
Este Salmo, se interpretado isoladamente, daria a idéia de salvação por mérito humano.
Mas quando o lemos no contexto de outros Salmos de Davi (25:7, por exemplo), e no
contexto do resto da Bíblia, entendemos que nem Davi nem qualquer outro homem pode
ficar em pé por sua própria justiça. Implicitamente, Davi sabe que a sua “justiça” ainda
depende da misericórdia de Deus
1-8
Davi pede que Deus examine a sua vida, pois ele está em paz com a consciência
9-10
Ele não quer ser colhido com os pecadores, que merecem o castigo de Deus
11-12 Confiante da compaixão de Deus, ele se sente seguro na sua integridade

Salm o 27

O Desejo pela Presença de Deus
Este Salmo, que mostra o forte desejo de Davi de gozar a comunhão com Deus, sugere
quanto nós devemos procurar o mesmo privilégio. Para contemplar a beleza do Senhor,
devemos pedir (4), buscar (4,8), louvar (6), aprender (11), crer (13) e esperar (14)
1-3
Davi deposita a sua confiança no Senhor e, por isso, tem confiança mesmo quando
enfrenta seus inimigos
4
Este é um dos mais belos versículos nos Salmos. O desejo singular de Davi era a
comunhão constante com Deus – o privilégio de contemplar a beleza do Senhor.
Deve ser o nosso desejo, também
5-6
Deus protege e exalta o seu servo, e este oferece louvor ao Senhor
7-10
O servo, mesmo sentindo abandonado pelos homens, pede e busca
confiantemente a presença do Senhor
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11-12
13-14

Salm o 28

Para não ser vítima da vontade dos inimigos, o servo busca e segue a vontade do
Senhor
Ele conclui este Salmo com a afirmação de fé e esperança, confiante de que verá a
bondade de Deus

A Súplica Respondida
1-2
O salmista pede que Deus ouça a sua súplica
3-5
Ele pede que o Senhor não o rejeite com os ímpios (3) e, ao mesmo tempo, pede a
justiça divina contra aqueles que rejeitam o Senhor (4-5)
6-9
O servo louva a Deus por ter ouvido a sua oração. Ele descreve o Senhor como a
força do povo e o refúgio salvador do ungido (8). O Senhor age em favor de seu
povo para salvar, abençoar, apascentar e exaltá-lo (9)

Perguntas
Responda às seguintes perguntas sobre Salmos 24 - 28.
Salm o 24
1.
Este Salmo fala sobre a chegada de quem?

2.

3.

Quem pode estar na presença do Senhor?

Quem é o Rei da Glória?

Salm o 25
4.
O que significa “salmo acróstico”?

5.

Davi pediu que Deus se lembrasse de algumas coisas e se esquecesse de outras. Explique esses
pedidos dele.

Salm o 26
6.
Davi merecia a salvação por causa da sua própria integridade e justiça? Explique.

Salm o 27
7.
Qual foi o desejo principal de Davi?

8.

Quem é mais leal e confiável do que os nossos próprios pais?

Salm o 28
9.
De acordo com o versículo 5, qual atitude de muitos
homens merece o castigo de Deus?

Leitura para a
próxima aula:
Salmos 29 - 33
Estudo do Livro de Salmos
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