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Salmos: Lição 22

Salmo 119
A

palavra 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:

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

mandamentos

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 (1) – Apesar de perseguições, deve induzir o coração a guardar todos

os preceitos de Deus, sempre

113-120 Sâmeh (2) – A fidelidade do servo X a duplicidade dos mentirosos

121-128 Ain (3) – A justiça X a falsidade; Já é tempo para Deus intervir

129-136 Pê (5 – O seguidor de Deus não quer ser dominado pelo pecado

137-144 Tsádi (7) – A palavra de Deus é justa, pura, verdadeira, eterna, etc.

145-152 Qof (8) – Invocar o Senhor de todo o coração, o dia todo

153-160 Resh (9) – 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
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Perguntas
Responda às seguintes perguntas sobre Salmo 119.

Salmo 119

1. Descreva a organização acróstica deste Salmo.

2. Qual é o tema principal dele?

3. Na sua leitura do Salmo, escolha um versículo de cada estrofe que você acha especialmente

importante ou edificante. Durante a semana, medite bem em cada versículo escolhido.

Estrofe 1 (1-8):

Estrofe 2 (9-16):

Estrofe 3 (17-24):

Estrofe 4 (25-32):

Estrofe 5 (33-40):

Estrofe 6 (41-48):

Estrofe 7 (49-56):

Estrofe 8 (57-64):

Estrofe 9 (65-72):

Estrofe 10 (73-80):

Estrofe 11 (81-88):

Estrofe 12 (89-96):

Estrofe 13 (97-104):

Estrofe 14 (105-112):

Estrofe 15 (113-120):

Estrofe 16 (121-128):

Estrofe 17 (129-136):

Estrofe 18 (137-144):

Estrofe 19 (145-152):

Estrofe 20 (153-160):

Estrofe 21 (161-168):

Estrofe 22 (169-176):

Leitura para a 
próxima aula: 
Salmos 120-129 
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