SELÁ

ESTUDO
DA BÍBLIA

SELÁ NA MINHA VIDA
INTRODUÇÃO

E

ste estudo bíblico faz parte de um grupo maior de materiais sobre generosidade
centrados na palavra bíblica “Selá”. Ela aparece 74 vezes na Bíblia, principalmente
em Salmos, embora algumas vezes em Habacuque. Quando vemos isso nos salmos,
podemos pensar que se refere a uma pessoa ou lugar. Na verdade, é mais uma
direção, uma espécie de pontuação para o leitor; ou visto que os salmos são mais como um
cancioneiro da Bíblia, para o cantor. Curiosamente, trinta e um dos trinta e nove salmos
que contêm anotações “Selá”, são intitulados “Para o mestre do coro”, o que implica que
eles estão fornecendo direção musical. Existem opiniões divergentes sobre o que a palavra
realmente significa, mas o entendimento comum parece ser que se trata de uma pausa uma chance de refletir sobre o que você acabou de ouvir, seja falado ou cantado.
Dentro desse grupo de recursos, ampliamos nossa compreensão de Selá além de uma
orientação para cantar ou ler, mas uma direção para viver. Vivendo no tempo agitado e
sobrecarregado de informações que estamos vivenciando, precisamos intencionalmente
parar e refletir sobre onde estamos em nossas vidas e encontrar uma resposta para uma
pergunta que fazemos aos outros, mas não frequentemente a nós mesmos: “Como está a
sua alma?”
Em todos os materiais que mencionamos neste pacote, destacamos os salmos que usam a
nota de “Selá”. Para este estudo bíblico, o salmo que iremos explorar não inclui a direção
“Selá”, mas fala ao que estou chamando de “Selá da Vida”. A esperança é que, ao completar
este tempo de estudo, você se ofereça os presentes dos momentos de Selá.

Jason Soroski, “O que Selah significa na Bíblia e por que é importante?” Crosswalk.com,
https://www.crosswalk.com/faith/bible-study/what-does-selah-mean.html.

1

CONTEXTO

Salmo 23: O Divino Pastor
A maioria concordaria que o Salmo 23 é a parte mais conhecida da Bíblia. Seu uso
está fortemente associado a funerais. J. Clinton McCann, em seu comentário na
New Interpreters Bible (Bíblia dos Novos Intérpretes), escreve: “Para ter certeza,
é apropriado que o Salmo 23 seja lido e ouvido em meio à morte e o morrer.
Pode ser mais importante, entretanto, que este Salmo seja lido e ouvido como
um Salmo sobre a vida, pois ele coloca as atividades diárias como comer, beber e
buscar segurança em uma perspectiva radicalmente centrada em Deus que desafia
nossa maneira usual de pensar. ”2
Este será o nosso foco ao olharmos para o Salmo 23 à luz da “vida de Selá”. O que o
salmo pode nos ensinar sobre vidas que não são aleatoriamente reativas à pressão
de prazos implacáveis e cronogramas extenuantes, mas são intencionais e bem
examinadas. A vida Selá pode nos chamar a mudar nosso ritmo, planejar menos,
mas refletir mais.

Perguntas para reflexão:
Quanto tempo faz que você:
• passou um dia inteiro sem
adicionar ou marcar coisas em
sua lista de tarefas?
• leu a escritura que não estava
em preparação para uma aula,
adoração ou alguma outra
tarefa?
• acordou em um dia em que não
havia nada planejado?

PARTE I

Refletir o cuidado de Deus
Um Salmo de Davi.

O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
2 		
Ele me faz deitar em pastos verdes;
ele me conduz até águas tranquilas;[a]
3 		
ele restaura a minha alma.[b]
Ele me conduz por caminhos certos [c]
		 por amor de seu nome (Salmo 23:1-3. NRSV).

Perguntas para reflexão:

1

A imagem de um pastor na Bíblia pode facilmente ser mal interpretada. Nós
o polimos um pouco, referindo-nos aos pastores e outros líderes religiosos
e morais como pastores. O pastoreio, como a vocação nos tempos bíblicos,
costumava estar na base das camadas sociais. No entanto, os estudiosos nos
dizem que os governantes daquela época costumavam descrever seu cuidado
com seus súditos “como um pastor”, o que provavelmente não passava do jargão
político de sua época. O salmista (seja Davi ou não) percebe que Deus é o único
governante que é verdadeiramente tão cuidadoso quanto um pastor.

2

1. Em sua vida, onde estão os
lugares de “pastagens verdes” e
“águas tranquilas”?
2. Lembre-se de uma época em
que sua alma foi restaurada.
Como Deus trouxe você lá?
3. Houve um momento específico
em sua vida em que você
pediu a Deus para ajudá-lo a
permanecer no caminho certo?

J. Clinton McCann; Comentário (sobre o Salmo 23), O Novo Comentário Bíblico do Intérprete, vol. IV, Salmos (Abingdon Press, 2015), 767.

PARTE II

REFLETIR SOBRE O CONFORTO DE DEUS
Um Salmo de Davi.

Mesmo que eu ande pelo vale mais escuro, [d]
Eu não temo o mal;
porque você está comigo
sua vara e seu cajado—
eles me confortam (Salmo 23: 4).
4

Refletir sobre este único versículo deixa claro por que o Salmo 23 se tornou um
padrão para inclusão nos serviços funerários. Quando leio isso em funerais, sempre
observo que vale é algo com uma entrada e uma saída; é algo pelo qual passamos.
O “vale da sombra da morte” não é o ponto focal principal deste versículo; é
realmente a presença e o conforto que Deus fornece que nos permite caminhar
pelo vale (algo que todos faremos) sem medo. Os funerais dos fiéis que confiaram
neste conforto e presença para navegar sem medo têm a capacidade de ser uma
celebração.

Perguntas para reflexão:
1. Você memorizou este salmo
quando era criança ou jovem?
Você se lembra de recitar para
si mesmo?
2. A leitura desse versículo o
lembra de um vale em sua
vida?
3. Você se lembra de alguma vez
sentir o bastão de Deus dandolhe um tapinha ou cutucada
para afastá-lo de algo perigoso?

É importante ressaltar que a vara e / ou cajado de um pastor são ferramentas de
proteção das ovelhas, não de punição. Ocasionalmente eles são usados para lutar
contra predadores, mas principalmente para guiar as ovelhas para longe do perigo.

PARTE III

REFLETIR SOBRE A GENEROSIDADE DE DEUS
Um Salmo de Davi.

Você prepara uma mesa perante mim
na presença de meus inimigos;
você unge minha cabeça com óleo;
meu cálice transborda (Salmo 23:5).
5

Imagine você e sua família sentados em uma longa mesa cheia não só de comida,
mas de todas as coisas boas da vida, e quem está preparando a mesa e pondo
tudo diante de vocês é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo! Essa é a
imagem que o salmista evoca para nós, a enorme generosidade de Deus. Na
cena, os inimigos estão presentes, mas não são mais uma ameaça por causa dessa
generosidade inimaginável. A unção da cabeça de alguém com óleo está reservada
para os convidados mais honrados, o que inclui o salmista nesta gravura, mas nós
também estamos lá. Por fim, o cálice que transborda deve nos lembrar que temos
mais bênçãos do que nossos cálices podem conter, e a resposta generosa seria
ajudar aqueles que estão quase vazios.

Perguntas para reflexão:
1. Quando você se sentiu
sobrecarregado pela generosidade
de Deus e como você respondeu?
2. Quando seu cálice transborda,
você está mais apto a compartilhar
ou obter um cálice maior?
3. Você consegue se lembrar de estar
perto de alguém que tinha muito
menos do que você, e ainda assim
a felicidade dessa pessoa com a
vida fez você desejar ter algo que
ela possuía?

PARTE IV

REFLETIR SOBRE O AMOR DE DEUS
Perguntas para reflexão:

Um Salmo de Davi.

Certamente [e] bondade e misericórdia [f] me seguirão
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
toda a minha vida [g] (Salmo 23:6).
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Este último versículo não é sobre nossa boa sorte, mas sobre o amor implacável
de Deus. Enquanto a maioria das traduções sugere que o salmista está afirmando
que “a bondade de Deus me seguirá”, algumas sugerem que uma tradução mais
precisa do verbo seria um sentido mais ativo de “perseguir”. Eu amo a ideia de
que o amor de Deus me persegue. Deus nos ama, de modo que nos ver virarmos
as costas para esse amor ou nos afastarmos porque estamos distraídos pelo
mundo, não é motivo para Deus nos descartar, mas para “pegar as chaves e vir
atrás de nós”. Ó amor, ele não vai me deixar ir.

CONCLUSÃO
Quando este estudo bíblico terminar, lembre-se de que este salmo (como a
maioria das escrituras) tem mensagens para compartilhar e descobrir que
não foram tocadas. O que aprendemos com a orientação “Selá”, colocada
intencionalmente nos salmos e em outros lugares, é que a orientação para fazer
uma pausa, descansar e refletir permitirá que as escrituras, outras leituras,
conversas e a própria vida sejam mais significativas e relevantes. Pausar,
descansar e refletir farão com que você ouça coisas novas na Bíblia, mas também
o ajudará a ouvir mais de sua alma.

■

1. Você identificou algo como
“boa sorte” que era na verdade
o amor implacável de Deus?
2. Houve um momento em sua
vida em que você sentiu que
Deus estava perseguindo você
para trazê-lo de volta para
casa?
3. O que a frase “habitar na casa
do Senhor” significa para você?

