


INTRODUÇÃO 



Com o coração vibrando 
de boas palavras recito os 
meus versos em honra do 

rei; seja a minha língua 
como a pena de um hábil 

escritor. 
Sl 45.1 



Assim, temos ainda mais firme a 
palavra dos profetas, e vocês 
farão bem se a ela prestarem 

atenção, como a uma candeia que 
brilha em lugar escuro, até que o 

dia clareie e a estrela da alva 
nasça em seus corações. 

2Pe 1.19 



pois jamais a profecia teve 
origem na vontade 

humana, mas homens 
falaram da parte de Deus, 

impelidos pelo Espírito 
Santo.  

2Pe 1.21 



Com o coração vibrando de 
boas palavras recito os 

meus versos em honra do 
rei; seja a minha língua 

como a pena de um hábil 
escritor.  

Sl 45.1 



porque em verdade vos 
digo: até que o céu e a 

terra passem, nem um i ou 
um til jamais passará da 

lei, até que tudo se 
cumpra.  

Mt 5.18 



Com o coração vibrando de 
boas palavras recito os 

meus versos em honra do 
rei; seja a minha língua 

como a pena de um hábil 
escritor.  

Sl 45.1 



Quem são os personagens do Salmo 45? 



A – Rei 



És dos homens o mais 
notável; derramou-se 

graça em teus lábios, visto 
que Deus te abençoou 

para sempre.  

Sl 45.2 



3 Prende a espada à cintura, ó 
poderoso! Cobre-te de esplendor e 

majestade. 4 Na tua majestade 
cavalga vitoriosamente pela 

verdade, pela misericórdia e pela 
justiça; que a tua mão direita realize 

feitos gloriosos.  

Sl 45 



Tuas flechas afiadas 
atingem o coração dos 

inimigos do rei; debaixo 
dos teus pés caem 

nações.  
Sl 45.5 



O teu trono, ó Deus, 
subsiste para todo o 

sempre; cetro de 
justiça é o cetro do 

teu reino.  
Sl 45.6 



Amas a justiça e odeias a 
iniquidade; por isso Deus, o 

teu Deus, escolheu-te dentre 
os teus companheiros 

ungindo-te com óleo de 
alegria.  

Sl 45.7 



Todas as tuas vestes exalam 
aroma de mirra, aloés e 

cássia; nos palácios 
adornados de marfim 

ressoam os instrumentos de 
corda que te alegram.  

Sl 45.8 



16 Os teus filhos ocuparão o 
trono dos teus pais; por toda a 

terra os farás príncipes.  
17 Perpetuarei a tua lembrança 
por todas as gerações; por isso 
as nações te louvarão para todo 

o sempre. 

Sl 45 



B – A Rainha 



Filhas de reis estão entre 
as mulheres da tua corte; 
à tua direita está a noiva 

real enfeitada de ouro 
puro de Ofir.  

Sl 45.9 



Ouça, ó filha, 
considere e incline os 

seus ouvidos: 
Esqueça o seu povo e 

a casa paterna.  
Sl 45.10 



O rei foi cativado 
pela sua beleza; 

honre-o, pois ele é 
o seu senhor.  

Sl 45.11 



A cidade de Tiro trará 
seus presentes; seus 
moradores mais ricos 
buscarão o seu favor.  

Sl 45.12 



Cheia de esplendor 
está a princesa em 

seus aposentos, com 
vestes enfeitadas de 

ouro. 
Sl 45.13 



Em roupas bordadas é 
conduzida ao rei, 

acompanhada de um 
cortejo de virgens; são 
levadas à tua presença.  

Sl 45.14 



Com alegria e 
exultação são 
conduzidas ao 
palácio do rei. 

Sl 45.15 



Quem seria este rei? 



Mas a respeito do Filho, 
diz: O teu trono, ó Deus, 

subsiste para todo o 
sempre; cetro de 

equidade é o cetro do teu 
Reino.  

Hb 1.8 



Amas a justiça e odeias a 
iniquidade; por isso, Deus, o 

teu Deus, escolheu-te 
dentre os teus 

companheiros, ungindo-te 
com óleo de alegria. 

Hb 1.9 



todos lhe davam 
testemunho, e se 

maravilhavam das palavras 
de graça que lhe saíam dos 

lábios, e perguntavam: não é 
este o filho de José?  

Lc 4.22 



Ninguém jamais 
falou da maneira 

como esse homem 
fala, declararam os 

guardas. 
Jo 7.46 



Ele diz: Proclamarei o 
teu nome a meus 

irmãos; na 
assembléia te 

louvarei.  
Hb 2.12 



E também: Nele porei a 
minha confiança. 

Novamente ele diz: Aqui 
estou eu com os filhos 

que Deus me deu. 

Hb 2.13 



Quando a sua vida chegar ao 
fim e você descansar com os 

seus antepassados, escolherei 
um dos seus filhos para sucedê-

lo, um fruto do seu próprio 
corpo, e eu estabelecerei o 

reino dele.  

2Sm 7.12 



Será ele quem 
construirá um templo 

em honra do meu 
nome, e eu firmarei o 

trono dele para sempre. 

2Sm 7.13 



O Senhor disse ao meu 
Senhor: Senta-te à minha 

direita até que eu faça 
dos teus inimigos um 

estrado para os teus pés. 

Sl 110.1 



O Senhor estenderá o 
cetro de teu poder 

desde Sião, e 
dominarás sobre os 

teus inimigos! 

Sl 110.2 



Porque um menino nos nasceu, 
um filho nos foi dado, e o 

governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe 

da Paz.  

Is 9.6 



Ele estenderá o seu domínio, e 
haverá paz sem fim sobre o 
trono de Davi e sobre o seu 

reino, estabelecido e mantido 
com justiça e retidão, desde 

agora e para sempre. O zelo do 
Senhor dos Exércitos fará isso.  

Is 9.7 



E tu, Belém-Efrata, pequena 
demais para figurar como grupo 

de milhares de Judá, de ti me 
sairá o que há de reinar em 

Israel, e cujas origens são desde 
os tempos antigos, desde os 

dias da eternidade. 

Mq 5.2 



A seguir, Jesus lhes disse: são 
estas as palavras que eu vos 

falei, estando ainda convosco: 
importava se cumprisse tudo o 
que de mim está escrito na lei 
de Moisés, nos profetas e nos 

salmos.  

Lc 24.44 



E perguntavam: onde 
está o recém-nascido rei 

dos judeus? porque 
vimos a sua estrela no 
oriente e viemos para 

adorá-lo.  

Mt 2.2 



Depois de ouvirem o rei, eles 
seguiram o seu caminho, e a 
estrela que tinham visto no 

Oriente foi adiante deles, até 
que finalmente parou sobre o 
lugar onde estava o menino.   

Mt 2.9 



Eu o vejo, mas não agora; eu o 
avisto, mas não de perto. Uma 

estrela surgirá de Jacó; um 
cetro se levantará de Israel. Ele 
esmagará as frontes de Moabe 

e o crânio de todos os 
descendentes de Sete. 

Nm 24.17 



Quem é essa rainha? 



O zelo que tenho por vocês 
é um zelo que vem de Deus. 

Eu os prometi a um único 
marido, Cristo, querendo 
apresentá-los a ele como 

uma virgem pura. 

2Co 11.2 



Vi a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do 

céu, da parte de Deus, 
preparada como uma noiva 

adornada para o seu 
marido. 

Ap 21.2 



CONCLUSÃO 



Perpetuarei a tua 
lembrança por todas as 

gerações; por isso as 
nações te louvarão 

para todo o sempre. 

Sl 45.17 


