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Salmo 1
1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
2. Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei
medita de dia e de noite.
3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a
qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão,
e tudo quanto fizer prosperará.
4. Não são assim os ímpios; mas são como a palha que o vento
espalha.
5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os
pecadores na congregação dos justos.
6. Porque o SENHOR conhece o caminho dos justos; porém o
caminho dos ímpios perecerá.

Introdução

• Não é estritamente uma oração, mas sim uma declaração, prefácio
para a oração: tomando uma posição diante do Senhor
• Capítulo chave para entender o livro:
– Apresenta contraste entre dois caminhos nos quais as pessoas
podem e devem viver
– Apresenta distinção entre justo/ímpio que percorrerá todo o livro
dos salmos
• Construído base de paralelismo, relação entre ideias contrárias: justo
x ímpio, árvore x palha, permanecer x não permanecer
• Calvino – O livro dos Salmos – escreveu: O mundo foi originalmente
criado para este propósito, que todas as partes dele se destinem à
felicidade do homem como seu grande objeto
• É possível ser feliz?
– A felicidade do homem: buscar sua realização em Deus e na Sua
Palavra
• Desafia os leitores a se comprometerem com o Senhor e sua Lei.

Perto de Deus (v 1 – 3)
• O livro se abre com um pronunciamento de
bênção: “Bem-aventurado o homem”
• Caráter do homem bem-aventurado definido
por 3 termos negativos:
Não anda no conselho
dos ímpios
Nem se detém no
caminho dos pecadores
Nem se assenta na roda
dos escarnecedores

Não olha os ímpios como fonte de
sabedoria
Não faz o que os ímpios fazem,
não se detém no pecado
Não aceita o estilo de vida dos
ímpios

Bem-aventurado: Não anda no
conselho dos ímpios

• Não pensa como os ímpios pensam
“E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais
como andam também os outros gentios, na vaidade da sua
mente.
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus
pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração;”
Efésios 4:17-18
“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo; ”
2 Coríntios 10:5
• Almejar:
– Atenção aos valores que governam nossa vida
– Capacidade de rejeitar o estilo de vida e pensamento
ímpio

Bem-aventurado: Não se detém no
caminho dos pecadores
• Não faz o que o que os ímpios fazem
• O homem justo será conhecido por atos de justiça.
Sangue de Jesus nos resgatou do fútil procedimento que
nossos pais nos legaram (I Pe 1:18)
• É impossível não pecar: necessidade de vigilância e
oração, mas o justo não se detém no pecado
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Bem-aventurado o homem que continuamente teme;
mas o que endurece o seu coração cairá no mal. ”
Provérbios 28:13-14

• Andar nos caminhos do Senhor: decisão de vida

Bem-aventurado: Não se assenta na
roda dos escarnecedores
• Escarnecedor é aquele que vive a zombar e não
acredita que Deus pedirá conta de seus atos
“Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por
estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência.
Portanto, não sejais seus companheiros.
Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz
no Senhor; andai como filhos da luz
(Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e
justiça e verdade);
Aprovando o que é agradável ao Senhor.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das
trevas, mas antes condenai-as. ”
Efésios 5:6-11

Bem-aventurado: o seu prazer está na lei
do SENHOR
• Instrução divina forma base de sua conduta e é o tesouro de seu coração
• “Lei” não significa lista de regras e punições correspondentes
• “Lei” significa a plenitude do ensino de Deus para Seus filhos. Toda
instrução e orientação vindas da parte de Deus.
• Ter prazer na Lei do Senhor significa experimentar uma atitude de
satisfação em fazer a vontade de Deus
“A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do
SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices.
Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração; o mandamento
do SENHOR é puro, e ilumina os olhos.
O temor do SENHOR é limpo, e permanece eternamente; os juízos do
SENHOR são verdadeiros e justos juntamente.
Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais
doces do que o mel e o licor dos favos. ”
Salmos 19:7-10
• A base da bem-aventurança é a IMUTÁVEL lei de Deus

Bem-aventurado: na Sua Lei medita de
dia e de noite
• “Medita”: termo hebraico implica mais que reflexão
silenciosa. Significa sussurrar e murmurar.
• É o esforço por conhecer e colocar em prática a Lei do
Senhor.
• Meditar tem a ideia de tarefa, reflexão com vistas a
realizar algo
“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de
fazer conforme a tudo quanto nele está escrito;
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás
bem sucedido. ”
Josué 1:8

Bem-aventurado: será como a árvore
plantada junto a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
• Em sua posição bem irrigada: a árvore produz o
seu fruto e sua localização assegura que ela não
murchará... Persevera e produz frutos de justiça
“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que
em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até
ao dia de Jesus Cristo; ”
Filipenses 1:6
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. ”
Gálatas 5:22

Ímpios: são como a palha que o vento espalha.
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem
os pecadores na congregação dos justos.
• Contraste claro: árvore viva x palha, sem raiz e sem fruto
• Ímpio: experiência será de exclusão da presença de Deus
“Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus; que nos aproveita termos cuidado em
guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do SENHOR dos Exércitos?
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que
cometem impiedade são edificados; sim, eles tentam a Deus, e escapam.
Então aqueles que temeram ao SENHOR falaram freqüentemente um ao outro; e o
SENHOR atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para os que
temeram o SENHOR, e para os que se lembraram do seu nome.
E eles serão meus, diz o SENHOR dos Exércitos; naquele dia serão para mim jóias;
poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a
Deus, e o que não o serve.” Malaquias 3:14-18
“Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho
proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que
vivas, tu e a tua descendência, ” Deuteronômio 30:19

Porque o SENHOR conhece o caminho dos
justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.
E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará
no trono da sua glória;
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos
bodes as ovelhas;
E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o
reino que vos está preparado desde a fundação do mundo;
Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e
hospedastes-me;
Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me.
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de
comer? ou com sede, e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos?
E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te?
E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus
pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno, preparado para o diabo e seus anjos;
Porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber;
Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não
me visitastes.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou
estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não
fizestes, não o fizestes a mim.
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:31-46

CRISTO O HOMEM PLENAMENTE
BEM-AVENTURADO
• Cristo foi o único que viveu em plena e perfeita obediência à Lei
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas
cumprir.
Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um
jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e
assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus;
aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos
céus.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e
fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. ”
Mateus 5:16-20

• Cristo: a mais perfeita demonstração do ensino do Salmo 1
• Justiça e felicidade: viver a justiça, que nos levará à felicidade
perfeita e eterna

Música – Salmo 1
Bem aventurado o homem que não anda
Segundo o conselho dos ímpios
Nem se detém no caminho dos pecadores
Nem se assenta na roda dos escarnecedores
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor
E na sua lei medita dia e noite
Pois será qual árvore plantada
Junto a ribeiros de água
À qual dá o seu fruto na estação apropriada
E cujas folhas não caem
Tudo quanto fizer
Prosperará

