
CAPÍTULO 4º 

 

 A - SALMOS REAIS E MESSIÂNICOS 

 

São designados Reais os Salmos relacionados com a realeza dos homens e a 

realeza de Deus.  

Uns versam sobre a realeza do rei humano como representante de Deus, no 

governo de seu povo. Eles focalizam tanto o governo universal de Deus quanto o 

governo mediador da casa de Davi. Alguns exemplos de Salmos Reais: 2, 20, 21, 45... 

Uma vez que o propósito do reinado davídico encontra seu cumprimento total no 

reinado de Jesus Cristo - o Filho de Davi, Deus feito homem - historicamente, muitos 

dos Salmos Reais têm sido interpretados como que mostrando a figura do MESSIAS. 

Estes Salmos Reais são também chamados Salmos Messiânicos, pois se referem a 

Deus como Rei Soberano, pleno de Majestade e Poder. Reconhecer a soberania, a 

majestade e o poder de Deus significa submeter-se a Ele sem impor condições nem 

elencar pretensões. Os cinco últimos Salmos do Saltério são todos hinos de louvor a 

Deus. Alguns exemplos de Salmos Messiânicos: 24, 44, 46, 87... 

 

 B - PARA LER JUNTOS  

 

SALMOS 145(146) segundo a Bíblia Católica dos Jovens, da Ave Maria. 

 

O Senhor, esperança dos aflitos 

    1 Aleluia, louva, ó minha alma ao Senhor 

    2 Louvarei o Senhor por toda a vida. Salmodiarei o meu Deus enquanto existir. 

    3 Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança, são apenas homens nos 

quais não há salvação.  

    4 Quando lhe for o espírito, ele voltará ao pó.  E todos os seus projetos se 

desvanecerão de uma vez. 

5 Feliz aquele que tem como protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança 

no Senhor, seu Deus. 

6 É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm; que é 

eternamente fiel à sua palavra, 

7 que faz justiça aos oprimidos, e dá pão a quem tem fome. O Senhor livra os 

cativos;  

 8 O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor ergue os abatidos; o Senhor 

ama os justos. 



 9 O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os 

desígnios dos pecadores. 

 O Senhor reinará eternamente, ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade.   

 

 

C - ILUSTRANDO O TEMA  

 

 

Para entender melhor o salmo 

O Salmo 145(146) é um hino de adoração a Deus. Um Salmo Real Messiânico, 

provavelmente escrito por ocasião da volta dos hebreus para sua terra natal, após o 

exílio na Babilônia. (538 a.C.) 

O cântico começa com Aleluia! uma exclamação de louvor a Deus e termina com 

uma exaltação ao Senhor: “Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade.” 

Sua mensagem tem início com uma declaração de adoração individual para, em 

seguida, instruir os leitores à exclusiva confiança em Deus. Em seguida, apresenta 

vários motivos para confiar e louvar a Deus: "Louva ó minha alma ao Senhor... 

salmodiarei o meu Deus enquanto existir." 

O Salmo 145(146) nos conclama ao entendimento do amor eterno a que Deus 

dispensa aos seus filhos. Fomos criados com o propósito de amar, louvar e adorar o 

nosso Criador; não importa em que terra, em que século, em que circunstância ... 

fomos criados para amá-Lo nesta vida terrena e adorá-Lo por toda a eternidade... 

Muito mais tarde, na época dos Apóstolos, o Evangelista João registrou no livro 

do Apocalipse essas palavras: “Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele 

que é, que era e que vem, o dominador” (Ap. 8).  O eterno Rei adorado pelos Judeus 

em Jerusalém é o mesmo que continua reinando hoje e o será por toda a eternidade.  

O eterno Rei, Deus dos Patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, adorado pelos Judeus 

de Jerusalém é o mesmo Deus que continua reinando hoje e sempre. Somos seus 

filhos e pertencemos à eternidade do seu amor. “O Senhor reina eternamente, o teu 

Deus, ó Sião, de geração em geração, ALELUIA.” 

 

 

 

 

 



 D - TROCANDO IDEIAS 

 Adore-O, ame-o, louve-O. Quando, na oração do Pai Nosso, nós 

rezamos: “santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Reino, 

seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu” essas palavras 

brotam do nosso coração e traduzem o louvor, a adoração e nosso amor 

ao Pai? 

 De que maneira concreta podemos manifestar nosso amor a Deus? 

 

E - PARA CANTAR OU REZAR JUNTOS 

 

Refrão - Com amor eterno eu te amei, Dei a minha vida por amor! Agora vai 

também, ama o teu Irmão. 

1 - Já não somos servos, mas os teus amigos; à tua mesa nos sentamos para 

comermos deste pão. 

2 - Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina que o amor 

é dom total. 

3 - Terá recompensa até um copo d'água; o amor que é verdadeiro se traduz em 

gesto e vida 

4 - Cristo partilhando sua graça e vida, quer que unidos a vivamos também entre 

os irmãos. 

5 - Se permanecermos no amor de Cristo, viveremos sua mensagem de amor e 

alegria. 

6 - O pão da alegria nos alimentou, que ele seja a nossa força e nos sustente a 

caminhada. 

 

F - PENSAMENTO DO MÊS 

 

“Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor; se gritares, gritarás 

com amor; se corrigires, corrigirás com amor; se perdoares, perdoarás com 

amor.”  

                                                                                                             Santo Agostinho  

 


