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É espécie de síntese que reúne 
todos os temas e estilos dessa parte da 
Bíblia, utilizado pelo antigo Israel 
como hinário no Templo de 
Jerusalém, e, hoje, como orações ou 
louvores, tanto no Judaísmo, 
no Cristianismo e também 
no Islamismo (o Corão no cap. 17, 
verso 82, refere os salmos como "um 
bálsamo"). 

Tal fato, comum aos três 
monoteísmos semitas, não tem 
paralelo, dado que judeus, cristãos e 
muçulmanos acreditam nos Salmos 
que foram escritos em hebraico, depois 
traduzidos para o grego e latim.

Salmos (do grego Ψαλμός, 
em transliteração latina música, 
ou Tehilim (do hebraico תהילים

em transliteração latina louvores) é um livro 
do Tanakh (faz parte dos escritos 
ou Ketuvim) e da Bíblia Cristã, sucede 
o Livro de Jó, pois este encerra a sequência 
de "livros históricos", e antecede o Livro 
dos Provérbios, iniciando os "livros 
proféticos" e os "livros poéticos", em ordem 
cronológica, sendo o primeiro livro a falar 
claramente do Messias (ou Cristo) e seu 
reinado, e do Juízo Final.

É o maior livro de toda Bíblia e 
constitui-se de 150 (ou 151 segundo 
a Igreja Ortodoxa) cânticos e poemas 
proféticos, que são o coração do Antigo 
Testamento.

⬗ wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos. Acessado em 28 de jul. de 2019 
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“O livro dos Salmos é uma compilação de diversas coleções 
antigas de cânticos e poesias próprias para o uso tanto no culto 
congregacional quanto para a devoção particular. Em algumas 
coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos 
maravilhosos cânticos de Davi. 

Em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de 
autores, como Moisés, Asafe, Hemã, os filhos de Corá, Salomão, 
Etã e Jedutum. Muitos são de fonte desconhecida. 
Os estudiosos os chamam de “Salmos órfãos”.
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⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.



Os Salmos, considerados individualmente, podem
ter sido escritos em datas que vão desde o êxodo até a
restauração depois do exílio babilônico. Mas as coleções
menores parecem haver sido reunidas em períodos
específicos da história de Israel: o reinado do rei Davi (1
CR 23:5); o governo de Ezequias (2Cr 29:30); e
durante a liderança de Esdras e Neemias (Ne 12:24).

Esse processo de compilação ajuda a explicar a
duplicação de alguns salmos. Por exemplo: o Salmo 14 é
similar ao Salmo 53.

4
⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.
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Capítulos Descrição

Livro 1 ➔ 1 ao 41 A maioria dos cânticos são atribuídos a Davi.

Livro 2 ➔ 42 ao 72

É uma coleção de cânticos por, de ou para os filhos de 

Corá, Asafe, Davi e Salomão; nessa coleção, quatro 

escritos permanecem anônimos.

Livro 3 ➔ 73 ao 89

É marcado por uma grande coleção de cânticos de 

Asafe. Asafe foi o chefe dos cantores do rei Davi 

(1Cr 16:4-7).

Livro 4 ➔ 90 ao 106

Embora a maioria destes salmos não tenha os seus 

autores citados, Moisés, Davi e Salomão colaboraram 

também.

Livro 5 ➔ 107 ao 150

Registram vários cânticos de Davi. A série de cânticos 

chamada de Hallel Egípcio (Sl 113-118). Os cânticos 

finais nesse livro (Sl 146-150) são conhecidos como o 

“Grande Hallel”. Cada Cântico começa e termina com a 

exclamação hebraica de louvor, “Hallelujah!”.

⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.



Todos os títulos que descrevem a situação
histórica do salmo tratam da vida de Davi. Os
Salmos 7, 34, 52, 54, 56, 57, 59 e 142 referem-se
aos eventos ocorridos durante o problemático
relacionamento de Davi com Saul.

Os Salmos 3, 18, 51, 60 e 63 cobrem o
período em que Davi reinou sobre Judá e Israel.

⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.



➢ Livro 1 – 1.1 até 41.13
A. Cânticos Introdutórios 1.1 – 2.12
B. Cânticos de Davi 3.1 – 41.12
C. Doxologia 41.13

➢ Livro 2 – 42.1 – 72.20
A. Cântico dos filhos de Corá 42.1 – 49.20
B. Cânticos de  Asafe 50.1-23
C. Cânticos de Davi 51.1 – 71.24
D. Cântico de Salomão 72.1-17
E. Doxologia 72.18-19
F. Versículo de conclusão 72.20
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⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.



doxologia

s.f. (substantivo feminino)
Prece ou cântico cujo fim é 
glorificar a Deus: Gloria in 
excelsis Deo, Gloria, Patri.
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⬗ Aplicativo Androide – Dicionário de Português - DICIO, info@7graus.com, Google Play, 2019.
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SELÁ
Expressão hebraica transliterada, frequentemente 
encontrada nos Salmos e que aparece também no
capítulo 3 de Habacuque. Embora geralmente 
considerada ser um termo técnico, usado na música ou 
na recitação, desconhece-se seu significado exato. Alguns 
acham que significa “pausa, suspenção ou refreio”, quer 
do canto do salmo, para haver um interlúdio musical, 
quer tanto do canto como da música instrumental, para 
haver meditação silenciosa.
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⬗ Aplicativo Androide – Dicionário e Manual da Bíblia, botoes.class@gmail.com, Google Play, 2019.



➢ Livro 3 – 73.1 até 89.52
A. Cânticos de Asafe 73.1 – 83.18
B. Cânticos dos filhos de Corá 84.1 – 85.13
C. Cântico de Davi 86.1-17
D. Cânticos dos filhos de Corá 87.1 – 88.18
E. Cânticos de Etã 89.1-51
F. Doxologia 89.52

➢ Livro 4 – 90.1 – 106.48
A. Cântico de Moisés 90.1-17
B. Cânticos anônimos 91.1 – 92.15
C. Cânticos “O Senhor Reina” 93.1 – 100.5
D. Cânticos de Davi 101.1-8; 103.1-22
E. Cânticos anônimos 102.1-28; 104.1-106.47
F. Doxologia 106.48
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⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.



➢ Livro 5 – 107.1 até 150.6
A. Cântico de ação de graças 107.1-43
B. Cântico de Davi 108.1 - 110.7
C. Hallel Egípcio 111.1 - 118.29
D. Cântico alfabético sobre a lei 119.1-176
E. Cântico dos degraus 120.1 - 134.3
F. Cânticos anônimos 135.1 – 137.9
G. Cânticos de Davi 138.1 - 145.21
H. Cânticos “Louvai ao Senhor” 146.1 – 149.9
I. Doxologia 150.1-6
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⬗ Almeida, Revista e Corrigida, 1995 – Bíblia de Estudo Plenitude, São Paulo, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.
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A autoria da maioria dos salmos é atribuída ao
rei Davi, o qual teria escrito pelo menos 73 poemas
(Livro 1, 37 capítulos; Livro 2, 18 capítulos; Livro
3, 1 capítulo; Livro 4, 2 capítulos; Livro 5, 15
capítulos. Asafe é considerado o autor de 12
salmos(50, 73-83).

Os filhos de Corá escreveram em torno de doze
salmos (42-49, 84, 85, 87, 88) e o rei Salomão ao
menos dois (72 e 127). Moisés ao menos um salmo
(Sl 90). Etã também ao menos 1 (Sl 89).
⬗ Unger, Merrill Frederich, 1990 – Manual bíblico Unger; revisado por Gary N. Larson; tradução 

Eduardo Pereira e Fereira, Lucy Yamakami. São Paulo, Editora Vida Nova, 2006.

https://pt.wikipedia.org/wiki/David
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asafe_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s


13

O livro dos Salmos chegou até nós em sua versão grega

(Septuaginta) e hebraica. A versão grega deste livro, como de toda a

Bíblia, foi utilizada pelos cristãos convertidos e por Jerônimo de

Estridão na confecção de sua edição "Vulgata", tradução latina dos

livros inspirados.

Na Reforma Protestante é que se buscaram os manuscritos

originais hebraicos para fazer novas traduções e foi constatada a

diferença que havia entre as duas traduções: as versões, apesar de

terem o texto completo, diferem na numeração de capítulos e

versículos.

⬗ wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos. Acessado em 28 de jul. de 2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nimo_de_Estrid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulgata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos


14

Versículos

A versão grega costuma apresentar, na maioria dos salmos, um

versículo de introdução, em que são atribuídas autorias e apontados

instrumentos que deveriam ser utilizados ao se cantar os textos. Este

versículo faz com que a versão hebraica tenha, nesses casos, um

versículo a menos, uma vez que essas informações não são

consideradas inspiradas por essa versão.

⬗ wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos. Acessado em 28 de jul. de 2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos
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Capítulos

Em suma, pode-se dizer que entre os Salmos 10 e 148, a

numeração da Bíblia Hebraica está uma unidade à frente da

numeração seguida na Septuaginta e na Vulgata, que juntam: os

Salmos 9 e 10 no Salmo 9 (da Septuaginta/Vulgata), e, os Salmos

114 e 115 no Salmo 113 (da Septuaginta/Vulgata); e dividem: o

Salmo 116 nos Salmos 114 e 115 (da Septuaginta/Vulgata), e, o o

Salmo 147 nos Salmos 146 e 148 (da Septuaginta/Vulgata).

A tabela a seguir exibe uma comparação:

⬗ wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos. Acessado em 28 de jul. de 2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_Hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulgata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos
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Texto Hebraico

(Evangélica)

Texto Grego

(Católica)

1 ao 8 1 ao 8

9 e 10 9

11 ao 113 10 ao 112

114 e 115 113

116 114 e 115

117 a 146 116 a 145

148 a 150 148 a 150



Bíblia Católica
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Na bíblia evangélica, o que está 
escrito em Salmo 115:3 ao 8?

19

E na católica onde está este 
texto?
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Texto Hebraico

(Evangélica)

Texto Grego

(Católica)

1 ao 8 1 ao 8

9 e 10 9

11 ao 113 10 ao 112

114 e 115 113

116 114 e 115

117 a 146 116 a 145

148 a 150 148 a 150
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Salmos Reais:
2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 
101, 110, 144. Preveem 
Cristo como Rei

Salmos alfabéticos:
9, 10, 25, 34, 37, 111, 
112, 119, 145. Lançam 
mão de algum arranjo 
baseado no alfabeto 
hebraico.

Salmos penitenciais:
6, 25, 32, 38, 39, 40, 51, 
102, 130. Estes salmos 
respiram profunda 
contrição pelo pecado 
cometido.

Salmos messiânicos:
2, 8, 16, 22, 45, 69, 72, 
89, 110, 118, 132. 
Profetizam a pessoa e a 
obra do futuro Messias.

Salmos imprecatórios
52, 58, 59, 109, 140. 
Todos esses imploram a 
vingança de Deus 
contra perseguidores 
iníquos.
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Salmos de Aleluia:
111, 113, 115-117, 146-
150. Esses Salmos 
empregam o termo 
Aleluia, que significa 
“Louvado seja Já 
(Jeová)”
Salmos eloístas:
42-83. Empregam o 
nome Eloim para Deus. 
Outros usam o nome 
Jeová.

Salmos de Romagem:
120-134. Eram 
recitados ou cantados 
quando os peregrinos 
subiam a Jerusalém 
para celebrar as 
festividades.
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Observações
Concluímos com isso o estudo do livro dos Salmos, a seguir iremos ver os

principais textos deste livro, e podemos com isso compreender sua forte relação
com o livro de Jó ao aprendermos o real significado de como ter um
relacionamento com Deus e como realizarmos orações mais eficazes, ou seja, mais
espirituais já que como a bíblia diz em João 4:24:

“Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade.”

Aprendemos as diferenças existentes na ordem dos capítulos quando
comparamos as bíblias evangélicas e católica. Também descobrimos a origem de
afirmarem que Jó teve sua paciência provada como encontramos no livro de
Tobias 2:12(livro que consta na bíblia católica que afirma que o “Santo Jó teve sua
paciência provada”, imagem ao lado, algo que podemos constatar ao estudarmos o
livro de Jó não ser coerente. Se ainda não leu o material sobre o livro de Jó lei para
uma maior profundidade.

Este livro de Tobias, quando feita a revisão dos textos bíblicos não foi
considerado inspirado por Deus, por observações óbvias que ainda vamos estudar
e por isso ele não consta na bíblia evangélica. Se nunca o leu, nada perdeu.
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Observações
Em nossos estudos, observamos o quanto uma pessoa demonstra sua espiritualidade

ou a falta dela em sua oração. Uma oração feita por uma pessoa carnal, é recheada de
apontamentos e pedidos de “coisas” carnais. Já uma oração feita por alguém espiritual, sua
preocupação é direcionada a questões espirituais e uma maior aproximação com Deus.
Leia a oração feita por Moisés no salmos 90.

Vimos que nossas orações são recebidas pelo Espírito Santo que as leva, ou não, a
Deus conforme o que nela pedimos ou afirmamos. Se numa oração você está pedindo para
Deus fazer o mal contra alguém, esta oração não será pelo Espírito Santo recebida já que
Deus não pratica o mal, ela será por satanás recebida.

Dentro disso, também vimos que quando oramos e realizamos pedidos a situações
que já são promessas estamos demonstrando falta de fé tornando esta oração ineficaz (Leia
Hebreus 11:6). Exemplo disso é orarmos para Deus nos dar uma vida melhor, isso já é
promessa, João 10:10, a oração deveria ser direcionada a obter um maior conhecimento da
sua palavra a fim de mudarmos nas áreas na qual estão nos impedindo de alcançarmos estas
vitórias.

Estudar a palavra de Deus e conhecer suas promessas, nos ajuda a não pedirmos o
que já nos foi prometido e sim focarmos nossas orações a alcançarmos o conhecimento a
fim de ultrapassarmos as limitações que estão em nós, já que, em Deus não existem
limitações.
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Textos Importantes
Versão Evangélica

Salmo 10: Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga e por isso diz: Não há
Deus, versículo 4.

Salmo 13: O cristão não deixa entrar a depressão, ao mesmo tempo que diz: “Até
quando consultarei com minha alma, tendo tristeza”, versículo 2; também diz: “Cantarei
ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem”, versículo 6.

Salmo 18: O Senhor me retribuiu conforme a minha justiça e a pureza das minhas
mãos, versículo 20.

Salmo 19: Quem pode perceber seus erros, versículos 12, 13 e 14.

Salmo 22: Descrição do Messias que viria, palavras que ele pronunciou quando
estava na cruz.

Salmo 23: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, versículo 1; ainda que eu
ande em grandes problemas e sofrimentos não temerei pois tu és comigo e tuas cobranças e
duras palavras me guiam pelo bom caminho, versículo 4.
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Textos Importantes
Salmo 24: Tudo pertence a Deus, “Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,

que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do
Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.”

Salmo 25: Clamor na derrota, pedindo perdão de seus pecados, versículos 11 e 14.

Salmo 26: Cuidado com as más companhias.

Salmo 27: Espera no Senhor, versículo 14.

Salmo 29: O Senhor, rei para sempre, versículo 10.

Salmo 30: Alegria pelas vitórias recebidas, versículos 3, 11 e 12.

Salmo 31: Versículo 6: “vaidades enganosas” = deuses falsos.

Salmo 33: A terra está cheia da bondade de Deus, temam-no todos, versículos 5 e 8.

Salmo 34: Livrou-me de todos os meus temores, versículos 4, 5 e 6. Quer viver
muito sobre a terra? Leia os versículos 11, 12, 13 e 14.

Salmo 36: O ímpio não acredita no castigo de Deus.
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Textos Importantes
Salmo 37: Entrega o teu caminho ao senhor, versículo 5; deixa a ira e o furor e não

te indignes a fazer o mal, versículo 8; os mansos herdarão a terra, versículo 11; vale mais o
pouco do justo, versículo 16; o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e
dá, versículo 21; fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo, versículo 25; aparta-te
do mal e faze o bem e terás uma morada eterna, versículos 27 e 29; nota o homem sincero
e considera o que é reto, seu futuro será de paz, versículo 37.

Salmo 40: Esperei com paciência no Senhor, versículo 1; Deus mudou minha vida,
versículo 2; bem aventurado os que confia no Senhor e não respeitam o soberbo,
versículo 4; sacrifício versos obediência, versículo 6; meus muitos pecados, versículo 12.

Salmo 41: Quem ajuda o pobre será livrado no dia mal, versículo1.

Salmo 43: Defesa na hora da luta, versículo 3 e 5.

Salmo 49: Os bens não salvam da morte, versículos 6, 7, 8 e 9.

Salmo 50: Deus virá com grande destruição, versículos 3, 4, 5 e 6; permaneça firme
diante de Deus, versículos 8 e 9; Ofereça a Deus sacrifício de louvor(envolvimento
emocional, não apenas praticar), versículos 14 e 23; Ao falso cristão, versículos 16 até o
22.

Salmo 51: Os sacrifícios que Deus espera são, versículo 17.
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Textos Importantes
Salmo 52: Os justos verão ao homem mau, versículos 6 e 7.

Salmo 53: Diz o néscio (desprovido de conhecimento) não há Deus, versículo 1;
destruição dos maus, versículo 5.

Salmo 54: Oferece ofertas voluntariamente, não por obrigação, versículo 6.

Salmo 60: Quando o povo esquece a lei de Deus, ele é obrigado abalar a terra,
versículos 1, 2 e 3.

Salmo 62: Confie sempre em Deus, que nele esteja seu coração, versículos 1 e 8;
não confie nas riquezas mesmo que estejam crescendo, não confie na violência como
forma de resolver problemas, não perca a esperança, não espere ganhar alguma coisa com o
roubo, versículo 10.

Salmo 66: Não exaltem os rebeldes, versículo 7; fumaça dos pedidos ao céu,
versículo 15; praticar os desejos maus do coração impede a Deus de ouvir nossa oração,
versículo 18.

Salmo 69: Descrição do sofrimento de Jesus Cristo, versículos 1, 2, 3, 4, 20 e 21;
Deus ouve ao necessitado, é preciso clamar, versículos 33, 34, 35 e 36.
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Textos Importantes
Salmo 73: Descrição do hades (local de tormento), versículos 18, 19 e 20.

Salmo 76: Fazei votos e tragam presentes ao Senhor, versículo 11.

Salmo 78: Descrição do rebelde, versículos 10, 11, 17, 22; consequência da
desobediência, nem os escolhidos poupou, versículos 30 e 31.

Salmo 88: Oração de madrugada, versículo 13.

Salmo 90: Oração que Moisés fez a Deus, a diferença da oração do homem
espiritual e do homem carnal.

Salmo 91: Aquele que habita; nem praga alguma chegará à tua tenda, versículo 10.

Salmo 95: Dureza de coração e sua consequência, versículos 8, 9, 10 e 11.

Salmo 97: Idolatria, versículo 7.

Salmo 101: Um coração perverso se afasta de Deus, versículo 4; o que usa de
engano não conseguirá se firmar na casa de Deus, versículo 7.

Salmo 102: Clamor pela vida, Deus meu, não me leve antes do tempo, versículo
24.

Salmo 103: Linda oração, versículos 1 ao 5; Deus não nos trata conforme nossos
pecados, versículos 9, 10 e 11.
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Textos Importantes
Salmo 104: O sol e a lua marcam o tempo (ver relógio de sol), versículo 19.

Salmo 106: Descrição dos motivos da escravidão e libertação do Egito, versículos 6
até o 12.

Salmo 107: Sofrimento do rebelde, versículos 11 e 12, 33 até o 38; quem é sábio
observa estas coisas, versículo 43.

Salmo 110: Escabelo: pequeno banco para descanso dos pés.

Salmo 111: O temor é o princípio da sabedoria, versículo 10.

Salmo 112: Não temerá más notícias, o seu coração está firme no Senhor, versículo
7.

Salmo 113: Deus cura a mulher estéril, versículo 9.

Salmo 115: Idolatria, versículos 3 ao 9; os mortos não louvam ao Senhor (corpo)
e nem os que descem ao silêncio (hades), versículo 17.

Salmo 116: Voto e ofertas ao Senhor, versículos 11, 12, 13 e 14; Preciosa é a
morte dos santos ao Senhor, versículo 15.

Salmo 118: Nunca duvide, “Louvai ao Senhor porque ele é bom”, versículo 1; não
tema ao homem o senhor está contigo, versículo 6; é melhor confiar no Senhor que nos
poderosos, versículos 9 e 10.
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Textos Importantes
Salmo 119: Bem aventurados, versículos 1, 2 e 3; Desvenda os meus olhos,

versículo 18; Ajuda-me a vencer-me, versículos 36, 37 e 38; Oração de madrugada,
versículo 62; Tua lei é melhor que muitas riquezas (desapego material), versículos 72 e
127; Nunca esquecerei tua palavra pois é por ela que me manténs vivo, versículo 93; Fiz
minha escolha, versículo 101; Te sirvo com prazer por compreender tua palavra,
versículos 103 e 104; Lâmpada para os meus pés, versículo 105; Explicar a tua palavra
dá sabedoria as pessoas simples, versículo 130; Sete vezes por dia te louvo, versículo 164;
Muita paz tem os que amam (praticam) a tua lei, versículo 165.

Salmo 121: O meu socorro vem do Senhor, versículos 1, 2,3,4 e 5;

Salmo 122: Alegrei-me quando me disseram, versículos 1; Orai pela paz em seu
país, versículo 6;

Salmo 125: Os que confiam no Senhor serão, versículos 1;

Salmo 127: Se o Senhor não proteger a casa, em vão vigia o guarda, versículos 1;

Salmo 128: Feliz será, versículos 1, 2;

Salmo 133: Quão bom e suave que vivam em união, versículos 1;

Salmo 135: Idolatria, versículos 5, 6, 15, 16, 17 e 18;
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Textos Importantes
Salmo 139: Deus nos conhece muito bem, versículos 1 até o 6; não há como fugir

de Deus, versículos 7 até o 12;

Salmo 143: Tira a minha alma da angústia, versículos 7, 8 e 11;

Salmo 144: Bem aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, versículo 15;

Salmo 145: O Senhor sustenta aos que caem, ou, Ele ajuda os que estão em
dificuldade e levanta os que caem, versículo 14;

Salmo 146: Não confie em príncipes e homens que morrem e não tem salvação para
nos dar, versículos 3 e 4; o Senhor cura os doentes e levantas os abatidos, versículo 8;

Salmo 147: Deus conhece cada estrela e as chama pelo nome, versículos 4;

Salmo 148: Fogo e tempestade obedecem a Deus, versículos 8;

Salmo 149: Cantai ao Senhor um cântico novo (não useis de vãs repetições),
versículo 1;
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Obrigado!
Alguma dúvida?
Entre em contato:
⬗ bispoleandroleao@gmail.com
⬗ facebook.com/CristoeoSenhorMathiasVelho

Leandro Leão Wendt
Bispo e Engenheiro Civil
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35

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

