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Texto Áureo:
Sl. 119.1
1 Bem-aventurado os que trilham caminhos retos, e andam na lei do Senhor.
- Este é o maior salmo, e capítulo mais longo da Bíblia. Pode ter sido escrito por Esdras depois que o
Templo foi reconstruído (Ed 6.14,15), como uma reiterada meditação sobre a beleza e a importância
da Palavra de Deus para nos mantermos puros e crescermos na fé. O Salmo 119 tem 22 seções
cuidadosamente elaboradas, cada uma correspondente a uma letra diferente do alfabeto hebraico, e
cada versículo começa com a letra de sua seção. Quase todos os versículos fazem alusão ã Palavra de
Deus. Tal repetição era comum na cultura hebraica. As pessoas não tinham cópias das Escrituras como
nós: por esta razão, o povo de Deus memorizava a Palavra e a transmitia oralmente. A estrutura deste
Salmo permitia uma fácil memorização. Lembre-se. a Palavra de Deus. a Bíblia, ê o único guia seguro
para vivermos uma vida santa.
- BEM-AVENTURADOS OS QUE TRILHAM CAMINHOS RETOS. Este salmo expressa um
grandioso amor à Palavra escrita de Deus. Ele alude à Palavra como promessa, mandamento, direção,
testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Este salmo revela a Palavra como o
consolo do salmista, sua proteção, norma para sua vida, deleite para seu coração e alma, e provedor de
todas as suas necessidades. (1) O salmista expressa um profundo amor a Deus pelo fato de ele ler a sua
Palavra, meditar nela e, mediante ela, orar. Ele nos ensina que só cresceremos em graça e em retidão
à medida que o nosso amor crescer por ela. (2) Este salmo forma um acróstico alfabético. Suas vinte e
duas seções de oito versículos cada correspondem às vinte e duas letras do alfabeto hebraico. Cada
versículo começa com a letra da sua respectiva seção.
- BEM-AVENTURADOS. Deus promete derramar a sua bênção sobre aqueles que decidirem viver
segundo a sua Palavra, com todos os seus padrões e preceitos. Os tais disporão da presença pessoal de
Deus (cf. Gn 26.3), que lhes proporcionará fortaleza, ajuda e proteção (Ef 3.16; Cl 1.11; Lc 24.50).
- A LEI. A Lei (hb. torah) representa a totalidade do ensino de Deus ao seu povo Israel. É também
chamada Pentateuco (os primeiros cinco livros do AT), ou ainda todo o AT.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Sl. 119. 1-8
1 Bem-aventurado os que trilham caminhos retos, e andam na lei do Senhor.
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- Este é o maior salmo, e c capítulo mais longo da Bíblia. Pode ter sido escrito por Esdras depois que
o Templo foi reconstruído (Ed 6.14,15), como uma reiterada meditação sobre a beleza e a importância
da Palavra de Deus para nos mantermos puros e crescermos na fé. O Salmo 119 tem 22 seções
cuidadosamente elaboradas, cada uma correspondente a uma letra diferente do alfabeto hebraico, e
cada versículo começa com a letra de sua seção. Quase iodos os versículos fazem alusão ã Palavra de
Deus. Tal repetição era comum na cultura hebraica. As pessoas não tinham cópias das Escrituras como
nós: por esta razão, o povo de Deus memorizava a Palavra e a transmitia oralmente. A estrutura deste
Salmo permitia uma fácil memorização. Lembre-se. a Palavra de Deus. a Bíblia, ê o único guia seguro
para vivermos uma vida santa.
- BEM-AVENTURADOS OS QUE TRILHAM CAMINHOS RETOS. Este salmo expressa um
grandioso amor à Palavra escrita de Deus. Ele alude à Palavra como promessa, mandamento, direção,
testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Este salmo revela a Palavra como o
consolo do salmista, sua proteção, norma para sua vida, deleite para seu coração e alma, e provedor de
todas as suas necessidades. (1) O salmista expressa um profundo amor a Deus pelo fato de ele ler a sua
Palavra, meditar nela e, mediante ela, orar. Ele nos ensina que só cresceremos em graça e em retidão
à medida que o nosso amor crescer por ela. (2) Este salmo forma um acróstico alfabético. Suas vinte e
duas seções de oito versículos cada correspondem às vinte e duas letras do alfabeto hebraico. Cada
versículo começa com a letra da sua respectiva seção.
- BEM-AVENTURADOS. Deus promete derramar a sua bênção sobre aqueles que decidirem viver
segundo a sua Palavra, com todos os seus padrões e preceitos. Os tais disporão da presença pessoal de
Deus (cf. Gn 26.3), que lhes proporcionará fortaleza, ajuda e proteção (Ef 3.16; Cl 1.11; Lc 24.50).
- A LEI. A Lei (hb. torah) representa a totalidade do ensino de Deus ao seu povo Israel. É também
chamada Pentateuco (os primeiros cinco livros do AT), ou ainda todo o AT.
- Este salmo pode ser considerado como a declaração da experiência de um crente. Na medida em que
nossos pontos de vista, desejos e afetos concordam com o que aqui é expresso, eles vêm das influências
do Espírito Santo, e não mais. A misericórdia perdoadora de Deus em Cristo é a única fonte da
felicidade de um pecador. E esses são muito felizes, que são preservados mais livres da contaminação
do pecado, que simplesmente crê no testemunho de Deus e dependem de suas promessas. Se o coração
está dividido entre ele e o mundo, é mau. Mas os santos evitam cuidadosamente todo pecado; eles
estão conscientes de muito mal que os obstrui nos caminhos de Deus, mas não daquela maldade que
os tira desses caminhos. O tentador faria os homens pensarem que estão neles fora dessas maneiras. O
tentador faria os homens pensarem que têm a liberdade de seguir a palavra de Deus ou não, como bem
entenderem. Mas o desejo e a oração de um homem bom concordam com a vontade e o comando de
Deus. Se um homem espera pela obediência em uma coisa comprar indulgência por desobediência em
outras, sua hipocrisia será detectada; se ele não se envergonha neste mundo, a vergonha eterna será a
sua porção. O salmista cobiçou aprender as leis de Deus, dar a Deus a glória. E os crentes vêem que
se Deus os abandonar, o temperamento será muito difícil para eles.

2 Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, e o buscam de todo coração.
- TESTEMUNHOS. Os testemunhos (hb. edot) de Deus representam as condições ou requisitos do seu
concerto, expressando a sua vontade.

3 E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos.
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- CAMINHOS. Os caminhos (hb. derek) de Deus representam os princípios e meios pelos quais Deus
se relaciona com seu povo e realiza a sua redenção na terra. Seus caminhos se opõem à sabedoria e
valores humanistas (Is 55.8,9).

4 Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos.
- MANDAMENTOS [PRECEITOS]. Os preceitos (hb. piqqudim) de Deus abrangem as instruções
detalhadas da parte do Senhor.

5 Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos.
- ESTATUTOS. Os estatutos (hb. huqqim) de Deus consistem em regulamentos para o seu povo,
individual e coletivamente.
- TOMARA QUE OS MEUS CAMINHOS SEJAM DIRIGIDOS DE MANEIRA A PODER EU
OBSERVAR OS TEUS ESTATUTOS! O crente deve pedir continuamente a Deus a graça necessária
para fazer a sua vontade e permanecer firme em seus caminhos. Esta oração é necessária, porque
ninguém consegue permanecer fiel à Lei de Deus, sem a sua ajuda contínua e sem a obra do Espírito
Santo em nosso interior (Mt 7.21).

6 Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.
- MANDAMENTOS. Os mandamentos (hb. miswot) de Deus são as regras e diretrizes expressando a
sua autoridade e vontade para com o seu povo, os quais demandam a nossa obediência.

7 Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.
- JUÍZOS. Os juízos (hb. mishpatim) de Deus são seus vereditos como o divino Juiz, no trato das
pessoas entre si.

8 Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente.
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