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BREVES EXPLICAÇÕES DOS RECURSOS TÉCNICOS UTILIZADOS NESTE
COMENTÁRIO
Serie de comentários sobre o antigo testamento
I. Lexical
Existem vários excelentes léxicos disponíveis sobre o hebraico antigo.
A. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament de Francis Brown, SR Driver e Charles A. Briggs.
Baseiase no léxico alemão de Wilhelm Gesenius. É conhecida pela abreviação BDB.
B. he Hebrew and Aramaico of the Old Testament de Ludwig Koehler e Walter Baumgartner, traduzido por
M.E.J. Richardson. Ele é conhecido pela sigla KB.
C. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de William L. Holladay e baseia-se no
léxico alemão acima.
D. Um novo estudo dos cinco volumes da palavra teológica intitulado The New International Dictionary of
Old Testament Theology and Exegesis, editado por Willem A. Van Gemeren. Ele é conhecido pela sigla
NIDOTTE.
Onde há uma variedade lexical significativa, tenho mostrado várias traduções para o inglês
(NASB, NKJV, NRSV, TEV, NBJ) ambas traduções "palavra por palavra" e " dinâmica equivalente"
(cf. Gordon Fee e Douglas Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth, pp. 28-44).
II.

Gramatical
A identificação gramatical é geralmente baseada no livro Analytical Key to the Old Testament em
quatro volumes de John Joseph Owens. Este, são os checados pelo livro Benjamin Davidson do Analytical
Hebrew and Chaldee Lexicon of the Old Testament.
Outro recurso útil para questões gramaticais e sintáticos que é usado na maioria dos volumes da série
"You Can Understand" é "The Helps for Translators Series" das United Bible Societies. Eles são intitulados
"Handbook on ___________."

III.

Textual
Estou comprometido com a inspiração do texto hebraico consonantal (não os pontos de vogal
Massorético e comentários). Como em todos os textos antigos copiados à mão há algumas passagens
questionáveis. Isso geralmente é por causa de:
A. hapax legomena (palavras usadas apenas uma vez no hebraico do AT)
B. termos idiomáticos (palavras e frases cujos significados literais foram perdidos)
C. incertezas históricas (a nossa falta de informação sobre o mundo antigo)
D. o campo semântico poli-semita de vocabulário limitado do hebraico
E. problemas associados com escribas antigos dos textos hebraicos copiados a mão
F. escribas hebreus treinados no Egito que se sentiram livres para atualizar os textos copiados para tornálos completo e compreensível para o seu dia (NIDOTTE pp. 52-54).
Existem várias fontes de palavras hebraicas e textos fora da tradição textual Massorética.
A. O Pentateuco Samaritano
B. Os Manuscritos do Mar Morto
C. Posteriormente moedas, cartas e ostracas (pedaços quebrados de cerâmica não queimados usados para
escrita). Mas para a maior parte, não há famílias de manuscritos do AT como aqueles nos manuscritos
gregos do NT. Para um bom e breve artigo sobre a confiabilidade textual do Texto Massorético (DC 900
de) veja "The Realiability of the Old Testament Text" de Bruce K. Waltke no NIDOTTE, vol. 1, pp. 5167.
O texto hebraico utilizado é Biblia Hebraica Stuttgartensia da German Bible Socity de 1997, que é baseado
no Codex de Leningrado (DC 1009). De tempos em tempos as versões antigas (grego Septuaginta, Targum
Aramaico, Siríaco Peshitta e Vulgata Latina) são consultados se o hebraico é ambíguo ou obviamente confuso.
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BREVE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DOS TEMPOS VERBAIS
HEBRAICOS QUE IMPACTAM A EXEGESIS
I.

Breve desenvolvimento histórico do hebraico

O hebraico é parte da família semítica (semita) da língua do sudoeste asiático. O nome (dado por
estudiosos modernos) vem do filho Noé, Sem (cf. Gn 5.32; 6.10). Os descendentes de Sem são listados em
Gn 10.21-31 como árabes, hebreus, sírios, arameus e assírios. Na realidade algumas línguas semitas são
usadas pelas nações listadas na linhagem de Cão (cf. Gn 10.6-14), Canaã, Fenícia e Etiópia.
O hebraico é parte do grupo noroeste dessas línguas semitas. Os estudiosos modernos têm amostras
desse grupo de língua antiga do:
A. Amorreu (Tabletes de Mari do século 18 A.C. em acádio)
B. Cananeu (Tabletes de Ras Shamra do século 15 A.C. em ugarítico)
C. Cananeu (Amarna Letters do século 14 A.C. em Acadiano Cananeu)
D. Fenício (o hebraico usa o alfabeto fenício)
E. Moabita (pedra de Mesha, 840 A.C.)
F. Aramaico (lingual oficial Império Persa usado em Gn 31.47 [2 palavras]; Jr 10.11; Dn 2.4b-6; 7.28;
Esdras 4.8-6:18; 7.12-26 e falado pelos judeus na Palestina do primeiro século)
A língua hebraica é chamada "a língua de Canaã" em Is 19.18. Foi pela primeira vez chamado
"hebraico" no prólogo de Eclesiástico (Sabedoria de Ben Sirach) por volta de 180 A.C. (e alguns outros
lugares antigos, cf. Anchor Bible Dictionary [Dicionário da Bíblia Anchor], vol. 4, pp. 205ss). Está mais
intimamente relacionado com o moabita e a língua usada Ugarite. Examplos do hebraico antigo
encontrados fora da Bíblia são:
1. o calendário de Gézer, 925 A.C. (escrita de um estudante)
2. a Inscrição de Siloé, 705 A.C. (escritos de túnel)
3. Ostraca Samaritana, 770 A.C. (registros de impostos em cerâmica quebrada)
4. cartas de Laquis, 587 A.C. (comunicações de guerra)
5. moedas e selos macabeus
6. alguns textos dos Manuscritos do Mar Morto
7. numerosas inscrições (cf. "Línguas [hebraico]," ABD 4:203ss)
Como todas as línguas semitas, é caracterizado por palavras constituídas de três consoantes (raiz
triconsonantal). É uma língua flexionada. As três consonantes da raiz transmitem o significado básico da
palavra, enquanto adições prefixadas, sufixadas ou internas mostram a função sintática (vogais
posteriores, cf. Sue Green, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew [Análise Lingüística do Hebraico
Bíblico], pp. 46-49).
O vocabulário hebraico demonstra uma diferença entre prosa e poesia. Os significados da palavra
são conectados com etimologias populares (não origens lingüísticas). Jogos de palavra e jogos de som
são muito comuns (paronomásia).
II. Aspectos da Predicação
A. . VERBOS
A ordem normal de palavra esperada é VERBO, PRONOME, SUJEITO (com modificadores), OBJETO
(com modificadores). O VERBO básico não-sinalizado é a forma Qal, PERFEITO, MASCULINO,
SINGULAR. É como os léxicos: hebraico e aramaico são organizados. Os VERBOS são flexionados
para mostrar
1. número—singular, plural, duplo
2. gênero—masculino e feminino (sem neutro)
3. modo—indicativo, subjuntivo, imperativo (relação da ação com a realidade)
4. tempo (aspecto)
a. PERFEITO, que denota completude, no sentido de início, continuação e conclusão de uma ação.
Geralmente esta forma era usada para ação passada, a coisa ocorreu. J. Wash Watts, A Survey of
Syntax in the Hebrew Old Testament [Uma Pesquisa da Sintaxe no Antigo Testamento Hebraico],
diz
"O todo único descrito po um perfeito é também considerado com certo. Um imperfeito pode
retratar um estado como possível ou desejado ou esperado, mas um perfeito vê-o como real,
10

verdadeiro e certo" (p. 36). S. R. Driver, A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew [Um
Tratado sobre o Uso dos Tempos em Hebraico], descreve-o desta maneira:
"O perfeito é empregado para indicar ações que o cumprimento das quais encontra-se de fato
no futuro, mas é considerado como dependente de uma determinação tão inalterável da vontade
que pode 4 ser falado como tendo realmente acontecido: assim uma resolução, promessa, ou
decreto, especialmente divino, é freqüentemente anunciada no tempo perfeito" (p. 17, e.g., o
perfeito profético). Robert B. Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition [Da Exegese à
Exposição], define esta forma verbal como uma que
"vê uma situação de fora, com um todo. Como tal, expressa um simples fato, se seja uma
ação ou estado (incluindo estado de ser ou de espírito). Quando usado para ações, freqüentemente
vê a ação como completa do ponto de vista retórico do falante ou narrador (se é ou não completa
de fato ou na realidade não é o ponto). O perfeito pode dizer respeito a uma ação/estado no
passado, presente ou futuro. Como observado acima, a estrutura de tempo, que influencia como
alguém traduza o perfeito para uma língua orientada pelo tempo como o português, deve ser
determinada do contexto" (p. 86).
b. IMPERFEITO, que denota uma ação em progresso (incompleta, repetitiva, contínua ou
contingente), freqüentemente movimenta-se em direção a um objetivo. Geralmente esta forma era
usada para ação Presente e Futura. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old
Testament [Uma Pesquisa da Sintaxe no Antigo Testamento Hebraico], diz
"Todos os IMPERFEITOS representam estados incompletos. São ou repetidos ou em
desenvolvimento ou contingentes. Em outras palavras, ou parcialmente desenvolvidos, ou
parcialmente certos. Em todos os casos, são parciais em algum sentido, i.e., incompletos" (p. 55).
Robert B. Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition [Da Exegese à Exposição], diz
"É difícil reduzir a essência do imperfeito a um único conceito, pois engloba tanto
aspecto quanto modo. Às vezes o imperfeito é usado de uma maneira indicativa e torna uma
declaração objetiva. Em outras vezes, vê uma ação mais subjetivamente, como hipotética,
contingente, possível, e assim por diante" (p. 89).
c. O waw acrescentado, que liga o VERBO à ação do VERBO(s) anterior.
d. IMPERATIVO, que é baseado na volição do falante e ação potencial pelo ouvinte.
e. No hebraico antigo somente o contexto maior pode determinar as orientações de tempo
pretendidas pelo autor.
B. As sete principais formas flexionadas e seu significado básico. Na realidade essas formas trabalham em
conjunto uma com a outra num contexto e não devem ser isoladas.
1. Qal (Kal), a mais comum e básica de todas as formas. Denota ação simples ou um estado de ser. Nao
há causa ou especificação implicada.
2. Nifal, a segunda forma mais comum. É geralmente PASSIVA, mas esta forma funciona como
recíproca e reflexiva. Também não tem causa ou especificação implicada.
3. Piel, esta forma é ativa e expressa a concretização de uma ação num estado de ser. O significado
básico da raiz Qal é devolvido ou estendido num estado de ser.
4. Pual, esta é a contraparte PASSIVA para o Piel. É freqüentemente expressa por um PARTICÍPIO.
5. Hitpael, que é a raiz reflexiva ou recíproca. Expressa ação iterativa ou durativa para a raiz Piel. A
forma PASSIVA rara é chamada Hotpael.
6. Hifil, a forma ativa da raiz causativa em contraste ao Piel. Pode ter um aspecto permissivo, mas
geralmente refere-se à causa de um evento. Ernst Jenni, um gramático alemão de hebraico, acreditava
que o Piel denotava algo vindo a um estado de ser, enquanto o Hifil mostrava como isso acontecia.
7. Hofal, uma contraparte PASSIVA para o Hifil. Essas duas últimas raízes são as menos usadas das
sete raízes.
Muito dessa informação vem de An Introduction to Biblical Hebrew Syntax [Uma Introdução à Sintaxe
do Hebraico Bíblico], de Bruce K. Walke e M. O'Connor, pp. 343-452.
Gráfico de agente e causa. Uma chave na compreensão do sistema do VERBO Hebraico é vê-lo
como um padrão de relacionamentos de VOZ. Algumas raízes estão em contraste às outras raízes (i.e.,
Qal – Nifal; Piel – Hifil)
O gráfico a seguir tenta visualizar a função básica das raízes do VERBO quanto à causa.
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Voz ou Sujeito
ATIVO
PASSIVO MÉDIO
REFLEXIVO/
RECÍPROCO

Sem Agente
Secundário
Qal
Niphal
Niphal

Um Agente
Secundário Ativo
Hiphil
Hophal
Hiphil

Um Agente
Secundário Passivo
Piel
Pual
Hithpael

Este gráfico é tirado da excelente discussão do sistema VERBAL à luz de nova pesquisa acádia (cf.
Bruce K. Waltke, M. O'Conner, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax [Uma Introdução à Sintaxe
do Hebraico Bíblico], pp. 354-359.
R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses [Um Curto Relato dos Tempos do Hebraico],
fornece uma advertência necessária.
"Eu tenho comumente verificado no ensino que a principal dificuldade de um estudante nos
verbos hebraicos é compreender o significado que eles transmitiram às mentes dos hebreus mesmos;
isto é, há uma tendência para atribuir como equivalentes a cada um dos tempos do hebraico um certo
número formas do latim ou inglês pelas quais esse Tempo particular pode ser comumente traduzido.
O resulta é uma falha para perceber muitas dessas finas sombras de significado, que dão tanta vida e
vigor à língua do Antigo Testamento.
A dificuldade no uso dos verbos hebraicos está exclusivamente no ponto de vista, tão
absolutamente diferente da nossa própria, do qual os hebreus consideravam uma ação; o tempo, que
conosco é a primeira consideração, como a palavra exata, 'tempo' mostra, sendo para eles uma
questão de importância secundária. É, portanto, essencial que um estudante deveria claramente
compreender, não tanto as formas do latim ou inglês que podem ser usadas ao traduzir cada um dos
Tempos do hebraico, mas antes o aspecto de cada ação, como ela se apresentou para a mente de um
hebreu.
O nome 'tempos' enquanto aplicados aos verbos hebraicos é enganoso. Os assim chamados
'tempos' hebraicos não expressam o tempo mas meramente o estado de uma ação. De fato, não fosse
pela confusão que surgiria através da aplicação do termo 'estado' tanto para substantivos quanto
verbos, 'estados' seria uma designação muito melhor do que 'tempos'. Deve-se sempre ter em mente
que é impossível traduzir um verbo hebraico para o inglês sem empregar uma limitação (de tempo),
que está inteiramente ausente no hebraico. O hebreu antigo nunca pensava numa ação como passada,
presente ou futura, mas simplesmente como perfeita, i.e., completa, ou imperfeita, i.e., como no
curso de desenvolvimento. Quando dizemos que um certo tempo hebraico corresponde a um Perfeito,
Mais-que-perfeito ou Futuro em inglês, não queremos dizer que os hebreus pensavam nisso como
Perfeito, Mais-que-perfeito ou Futuro, mas meramente que deve ser assim traduzido em inglês. O
tempo de uma ação os hebreus não tentavam expressar por uma forma verbal" (prefácio e p. 1).
Para uma segunda boa advertência, Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew [Análise
Linguística do Hebraico Bíblico], lembra-nos:
"Não há maneira de saber se a reconstrução dos estudiosos dos campos semânticos e relações de
sentido numa língua antiga morta são meramente um reflexo de sua própria intuição, ou sua própria
língua nativa, ou se esses campos existiam no hebraico Clássico" (p. 128).
C. MODOS
1. Aconteceu, está acontecendo (INDICATIVO), geralmente usa tempo PERFEITO ou PARTÍCIPIOS
(todos os PARTICÍPIOS são INDICATIVOS).
2. Acontecerá, poderia acontecer (SUBJUNTIVO)
a. usa um tempo IMPERFEITO marcado
1) COORTATIVO (acrescentava h), forma IMPERFEITA da PRIMEIRA PESSOA que
normalmente expressa um desejo, um pedido, ou auto-encorajamento (i.e., ações desejada pelo
falante)
2) JUSSIVO (mudanças internas), IMPERFEITO da TERCEIRA PESSOA (pode ser segunda
pessoa em sentenças negadas) que normalmente expressa um pedido, uma permissão, uma
admoestação ou conselho
b. usa um tempo PERFEITO com lu ou lule
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Essas construções são similares às sentenças CONDICIONAL de SEGUNDA CLASSE no grego
coinê. Uma declaração falsa (prótase) resulta numa conclusão falsa (apódose).
c. usa um tempo IMPERFEITO e um lu Contexto e lu, assim com uma orientação futura, marcam
este uso do SUBJUNTIVO. Alguns exemplos de J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the
Hebrew Old Testament [Uma Pesquisa da Sintaxe no Antigo Testamento Hebraico] são Gn 13.16;
Dt 1.12; I Rs 13.8; Sl 24.3; Is 1.18 (cf. pp. 76-77).
D. Waw – Conversivo/consecutivo/relativo. Esta característica sintática singular do hebraico (cananeu) tem
causado grande confusão através dos anos. É usada numa variedade de maneiras muitas vezes baseada
no gênero. A razão para a confusão é que os estudiosos antigos eram europeus e tentaram interpretar à
luz de suas próprias línguas nativas. Quando isso se revelou difícil eles culparam o problema no
hebraico ser uma "suposta" língua antiga, arcaica. As línguas europeias são VERBOS baseados no
TEMPO. Algumas das variedade e implicações gramaticais era especificadas pela letra WAW sendo
acrescentada às raízes VERBO PERFEITO ou IMPERFEITO. Isso alterava a maneira que a ação era
vista.
1. Na narrativa histórica os VERBOS são ligados entre si numa corrente com um modelo padronizado.
2. O prefixo waw mostrava um relacionamento específico como o VERBO(s) anterior.
3. O contexto maior é sempre a chave para compreender a corrente do VERBO. Os VERBOS semíticos
não podem ser analisados isoladamente.
J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament [Uma Pesquisa da Sintaxe no Antigo
Testamento Hebraico], nota o distintivo do hebraico no seu uso do waw antes dos PERFEITOS e
IMPERFEITOS (pp. 52-53). Como a idéia básica do PERFEITO é passado, a adição do waw muitas
vezes projeta-o num aspecto de tempo futuro. Isso também é verdadeiro para o IMPERFEITO cuja idéia
básica é presente ou futuro; a adição do waw coloca-o no passado. É essa mudança de tempo incomum
que explica a adição do waw, não uma mudança no significado básico do tempo mesmo. Os
PERFEITOS waw funcionam bem com profeica, enquanto os IMPERFEITOS waw funcionam bem com
narrativas (pp. 54, 68).
Watts continua sua definição
"Como uma distinção fundamental entre o waw conjuntivo e o waw consecutivo, as seguintes
interpretações são oferecidas:
1. Waw conjuntivo aparece sempre para indicar um paralelo.
2. Waw consecutivo aparece sempre para indicar uma seqüência. É a única forma do waw usada
com imperfeitos consecutivos. A relação entre os imperfeitos ligados por ele pode ser seqüência
temporal, consequência lógica, causa lógica ou contraste lógico. Em todos os casos há uma
sequência" (p. 103).
E. INFINITIVO – Há dois tipos de INFINITIVOS
1. INFINITIVO ABSOLUTO, que são "expressões fortes, independentes, marcantes usadas para efeito
dramático. . .como um sujeito, freqüentemente não tem verbo escrito, o verbo 'ser' sendo
compreendido, claro, mas a palavra permanecendo dramaticamente só" J. Wash Watts, A Survey of
Syntax in the Hebrew Old Testament [Uma Pesquisa da Sintaxe no Antigo Testamento Hebraico] (p.
92).
2. INFINITIVO CONSTRUTO, que são "relacionado gramaticalmente com a sentença por preposições,
pronomes possessivos e o relacionamento construto" (p. 91).
J. Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew [Uma Gramática Prática para o Hebraico
Clássico], descreve o estado construto como:
"Quando duas (ou mais) palavras estão tão intimamente unidas que juntas elas constituem uma
idéia composta, diz-se que a palavra dependente (ou palavras) está (estão) no estado construto"
(p. 44).
F. INTERROGATIVOS
1. Sempre aparecem primeiro na sentença.
2. Significado Interpretativo
a. ha – não espera uma resposta
b. halo' – o autor espera uma reposta "sim"
NEGATIVOS
1. Sempre aparecem antes das palavras que eles negam.
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2. A negação mais comum é lo'.
3. O termo 'al tem uma conotação contingente e é usado com COORTATIVOS e JUSSIVOS.
4. O termo lebhilti, que significa "a fim de que. . .não," é usado com INFINITIVOS.
5. O termo 'en é usado com PARTICÍPIOS.
G. SENTENÇAS CONDITIONAIS
1. Há quatro tipos de sentenças condicionais que basicamente são igualadas no grego coinê.
a. algo suposto estar acontecendo ou considerado como cumprido (PRIMEIRA CLASSE em grego)
b. algo contrário ao fato cujo cumprimento é impossível (SEGUNDA CLASSE)
c. algo que é possível ou mesmo provável (TERCEIRA CLASSE)
d. algo que é menos provável; portanto, o cumprimento é dúbio (QUARTA CLASSE)
2. INDICADORES GRAMATICAIS
a. a condição suposta ser verdadeira ou real sempre usa um INDICATIVO PERFEITO ou
PARTICÍPIO e geralmente a prótase é introduzida por
1) 'im
2) ki (ou 'asher)
3) hin ou hinneh
b. a condição contrária ao fato sempre usa um VERBO de aspecto PERFEITO ou um PARTICÍPIO
com o PARTICÍPIO introdutório lu ou lule
c. a condição mais probável sempre usava VERBO IMPERFEITO ou PARTICÍPIOS na prótase,
geralmente 'im ou ki são usados como PARTICÍPIOS introdutórios
d. a condição menos provável usa SUBJUNTIVOS IMPERFEITOS na prótase e sempre usa 'im
como um PARTICÍPIO introdutório
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UMA PALAVRA DO AUTOR: COMO ESTE COMENTÁRIOPODE
AJUDAR VOCÊ?
Interpretação bíblica é um processo racional e espiritual que tenta compreender um escritor antigo de tal
maneira que a mensagem de Deus possa ser compreendia e aplicada nos nossos dias.
O processo espiritual é crucial mas difícil de definir. Envolve uma rendição e abertura a Deus. Deve haver
uma fome (1) por Ele, (2) para conhecê-Lo e (3) para servi-Lo. Este processo envolve oração, confissão e a
disposição para mudança de estilo de vida. O Espírito é crucial no processo interpretativo, mas por que cristãos
sinceros, piedosos compreendem a Bíblia diferentemente é um mistério.
O racional é mais fácil de descrever. Nós devemos ser consistentes e honestos ao texto e não ser
influenciados por nossos preconceitos pessoais ou denominacionais. Nós todos somos historicamente
condicionados. Nenhum de nós é um intérprete objetivo, neutro. Este comentário oferece um processo racional
cuidadoso contendo três princípios interpretativos estruturados para nos ajudar a superar nossos preconceitos.
Primeiro Princípio
O primeiro princípio é observar o cenário histórico em que o livro bíblico foi escrito e a ocasião histórica
particular para seu autor. O autor original tinha um propósito, uma mensagem para comunicar. O texto não pode
significar alo para nós que nunca significou para o autor original, antigo, inspirado. Sua intenção – não nossa
necessidade histórica, emocional, cultural, pessoal ou denominacional – é a chave. Aplicação é um parceiro
fundamental para interpretação, mas interpretação apropriada deve sempre preceder aplicação. Deve ser reiterado
que todo texto bíblico tem um e somente um significado. Este significado é o que autor bíblico original pretendia
através da liderança do Espírito comunicar para sua época. Este significado único pode ter muitas aplicações
possíveis para diferentes culturas e situações. Estas aplicações podem ser vinculadas à verdade central do autor
original. Por esta razão, este comentário guia de estudo é destinado a fornecer uma introdução para cada livro da
Bíblia.
Segundo Princípio
O segundo princípio é identificar as unidades literárias. Todo livro bíblico é um documento unificado. Os
intérpretes não têm direito de isolar um aspecto da verdade excluindo outros. Portanto, nós devemos nos esforçar
para compreendermos o propósito do livro bíblico todo antes de nós interpretamos as unidades literárias
individuais. As partes individuais – capítulos, parágrafos ou versículos – não podem significar o que o todo não
significa. A interpretação deve mover-se de uma abordagem dedutiva do todo para uma abordagem indutiva para
as partes. Portanto, este comentário guia de estudo é destinado a ajudar o estudante a analisar a estrutura de cada
unidade literária por parágrafos. Divisões de parágrafo e capítulo não são inspiradas, mas elas nos ajudam ao
identificar unidade de pensamentos.
Interpretar num nível de parágrafo – não sentença, oração, frase ou nível de palavra – é a chave ao seguir
o significado pretendido do autor bíblico. Parágrafos são baseados num tópico unificado, muitas vezes chamado o
tema ou sentença tópica. Toda palavra, frase, oração e sentença no parágrafo se relaciona de algum modo com
este tema unificado. Elas o limitam, expandem, explicam e/ou questionam. Uma verdadeira solução para
interpretação adequada é seguir o pensamento do autor original numa base parágrafo-por-parágrafo através das
unidades literárias individuais que constituem o livro bíblico. Este comentário guia de estudo é destinado a ajudar
o estudante a fazer isso comparando traduções modernas inglesas. O texto grego da United Bible Society é a
quarta edição revisada (UBS4 ). Este texto foi divido em parágrafos por eruditos textuais modernos.
A. A New King James Version (NKJV) é uma tradução literal palavra-por-palavra baseada na tradição de
manuscrito grego conhecida como o Textus Receptus. Suas divisões de parágrafos são mais longas do
que as outras traduções. Estas unidas mais longas ajudam o estudante a ver os tópicos unificados.
B. A New Revised Standard Version (NRSV) é uma tradução modificada palavra-porpalavra. Ela forma
um meio-ponto entre as duas seguintes versões modernas. Suas divisões de parágrafo são bastante uteis
ao identificar os assuntos.
C. A Today’s English Version (TEV) é uma tradução dinâmica equivalente publicada pela United Bible
Society. Ela tenta traduzir a Bíblia de tal maneira que um leitor ou falante de inglês moderno possa
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compreender o significado do texto Grego. Muitas vezes, especialmente nos Evangelhos, ela divide
parágrafos pelo que fala em vez de pelo assunto, da mesma como a NVI. Para os propósitos do
intérprete, isto não é útil. É interessante observar que tanto a UBS4 e TEV são publicadas pela mesma
entidade, contudo a divisão de parágrafo delas difere.
D. A New Jerusalem Bible (NJB) é uma tradução dinâmica equivalente baseada na tradução católica
francesa. É muito útil ao comparar a divisão de parágrafos a partir de uma perspectiva européia.
E. O texto impresso é a Updated New American Standard Bible de 1995 (NASB), que é uma tradução
palavra-por-palavra. Os comentários versículo por versículo seguem esta divisão de parágrafos.
Terceiro Princípio
O terceiro princípio é ler a Bíblia em traduções diferentes a fim de compreender a mais ampla extensão
possível de significado (campo semântico) que as palavras ou frases bíblicas podem ter. Muitas vezes uma palavra
ou frase grega pode ser compreendida de várias maneiras. Estas traduções diferentes produzem estas opções e
ajudam identificar e explicar as variações de manuscrito grego. Estas não afetam doutrinas, mas elas realmente
nos ajudam a tentar regressar ao texto original redigido por um antigo escritor inspirado.
Este comentário oferece uma maneira rápida para o aluno verificar suas interpretações. Não é para ser
definitivo, mas sim informativo e provocativo. Muitas vezes, outras interpretações possíveis nos ajudam a não ser
tão paroquiais, dogmáticos e denominacionais. Os intérpretes precisam ter uma gama maior de opções
interpretativas para reconhecer o quão ambíguo o texto antigo pode ser. É chocante o pouco acordo entre os
cristãos que reivindicam a Bíblia como fonte de verdade.
Estes princípios têm me ajudado a superar muito do meu condicionamento histórico forçando-me a lutar
com o texto antigo. Minha esperança é que será uma bênção para você também.
Bob Utley
East Texas Baptist University
27 de junho de 1996
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UM GUIA PARA BOA LEITURA DA BÍBLIA:
UMA BUSCA PESSOAL PELA VERDADE VERIFICÁVEL
Podemos conhecer a verdade? Onde ela é encontrada? Podemos verificá-la logicamente? Há uma
autoridade final? Há absolutos que podem guiar nossas vidas, nosso mundo? Há significado para a vida? Por que
estamos aqui? Aonde estamos indo? Estas perguntas – perguntas que racionalmente as pessoas contemplam – têm
atormentado o intelecto humano desde o princípio do tempo (Ec 1.13-18; 3.9-11). Eu posso lembrar minha busca
pessoal por um centro de integração para minha vida. Eu me tornei um crente em Cristo numa idade jovem,
baseado principalmente no testemunho de outros significativos em minha família. Enquanto eu crescia à idade
adulta, perguntas sobre mim mesmo e meu mundo também cresciam. Simples clichês culturais e religiosos não
trouxeram significado para as experiências sobre as quais eu lia ou me deparava. Foi um tempo de confusão,
procura, desejo e frequentemente um sentimento de desesperança na face do mundo insensível, difícil em que eu
vivia.
Muitos afirmavam ter respostas para estas perguntas fundamentais, mas depois de pesquisa e reflexão eu
descobri que suas repostas estavam baseadas em: (1) filosofias pessoais, (2) mitos antigos, (3) experiências
pessoais, ou (4) projeções psicológicas. Eu precisava de algum grau de verificação, alguma evidência, alguma
racionalidade em que basear minha visão de mundo, meu centro de integração, minha razão para viver. Eu
encontrei estas em meu estudo da Bíblia.
Eu comecei a buscar pela evidência de sua confiabilidade, que eu encontrei em: (1) a confiabilidade
histórica da Bíblia como confirmada pela arqueologia, (2) a precisão das profecias do Antigo Testamento, (3) a
unidade da mensagem da Bíblia durante os mil e seiscentos anos de sua produção, e (4) os testemunhos pessoais
de pessoas cujas vidas tinham sido permanentemente mudadas pelo contato com a Bíblia. O cristianismo,
enquanto um sistema unificado de fé e crença, tem a habilidade para lidar com questões complexas da vida
humana. Isto não só forneceu uma estrutura racional, mas o aspecto experimental da fé bíblica trouxe-me alegria e
estabilidade emocional.
Eu pensei que tinha encontrado o centro de integração para minha vida – Cristo, como compreendido
através das Escrituras. Foi uma experiência emocionante, uma libertação emocional. Contudo, eu ainda posso
lembrar o choque e a dor quando comecei a compreender quantas interpretações diferentes deste livro eram
defendidas, às vezes mesmo dentro das mesmas igrejas e escolas de pensamento. Afirmar a inspiração e
confiabilidade da Bíblia não era o fim, mas apenas o começo. Como eu verifico ou rejeito as interpretações
variadas e conflitantes das muitas passagens difíceis na Escritura daqueles que estavam afirmando sua autoridade
e confiabilidade?
Esta tarefa tornou-se a meta de minha vida e peregrinação de fé. Eu sabia que minha fé em Cristo tinha (1)
me trazido grande paz e alegria. Minha mente ansiava por absolutos no meio da relatividade de minha cultura
(pós-modernidade); (2) o dogmatismo de sistemas religiosos conflitantes (religiões mundiais); e (3) arrogância
denominacional. Em minha busca por abordagens válidas para a interpretação de literatura antiga, eu fui
surpreendido ao descobrir meus próprios preconceitos histórico, cultural, denominacional e experimental. Eu tinha
freqüentemente lido a Bíblia simplesmente para reforçar minhas próprias opiniões. Eu a usava como uma fonte de
dogma para atacar outros embora reafirmando minhas próprias inseguranças e impropriedades. Quão dolorosa
esta compreensão foi para mim!
Embora eu nunca possa ser totalmente objetivo, eu posso me tornar um leitor melhor da Bíblia. Eu posso
limitar meus preconceitos identificando-os e reconhecendo a presença deles. Eu não estou ainda livre deles, mas
eu tenho confrontado minha própria debilidade. O intérprete é freqüentemente o pior inimigo da boa leitura da
Bíblia!
Deixe-me listar algumas pressuposições que eu trago para meu estudo da Bíblia para que você, o leitor,
possa examiná-las junto comigo:
I.

Pressuposições
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1. Eu acredito que a Bíblia é a única auto-revelação inspirada do único Deus verdadeiro. Portanto, ela deve
ser interpretada à luz da intenção do autor divino original (o Espírito) através de um escritor humano
num cenário histórico específico.
2. Eu acredito que a Bíblia foi escrita para a pessoa comum – para todas as pessoas! Deus ajustou-Se 8
para falar-nos claramente dentro de um contexto histórico e cultural. Deus não esconde a verdade – Ele
quer que nós compreendamos! Portanto, ela deve ser interpretada à luz de sua época, não da nossa. A
Bíblia não deveria significar para nós o que ela nunca significou para aqueles que primeiro leram ou
ouviram-na. Ela é compreensível pela mente humana comum e usa formas e técnicas de comunicação
humana normais.
3. Eu acredito que a Bíblia tem uma mensagem e propósito unificado. Ela não se contradiz, embora ela
realmente contenha passagens difíceis e paradoxais. Assim, o melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia
mesma.
4. Eu acredito que cada passagem (excluindo profecias) tem um e somente um significado baseado na
intenção do autor original, inspirado. Embora nunca possamos estar absolutamente certos que
conhecemos a intenção do autor original, muitos indicadores apontam em sua direção:
a. o gênero (tipo literário) escolhido para expressar a mensagem
b. o cenário histórico e/ou a ocasião específica que trouxe à tona a escrita
c. o contexto literário do livro todo assim como cada unidade literária
d. o plano textual (esboço) das unidades literárias como elas se relacionam com a mensagem toda
e. as características gramaticais específicas empregadas para comunicar a mensagem
f. as palavras escolhidas para apresentar a mensagem
g. passagens paralelas
O estudo de cada uma destas áreas torna-se o objeto de nosso estudo de uma passagem. Antes de eu
explicar minha metodologia para a boa leitura da Bíblia, deixe-me delinear alguns dos métodos inapropriados
sendo usados hoje que têm causado tanta diversidade de interpretação e que conseqüentemente deveriam ser
evitados:
II.

Métodos Inapropriados
1. Ignorar o contexto literário dos livros da Bíblia e usar cada sentença, oração, ou mesmo palavras
individuais como declarações da verdade sem relação com a intenção do autor ou o contexto maior. Isto
é freqüentemente chamado “texto-prova”.
2. Ignorar o cenário histórico dos livros da Bíblia substituindo por um suposto cenário histórico que tem
pouco ou nenhum apoio do texto mesmo.
3. Ignorar o cenário histórico dos livros da Bíblia e lê-la como um jornal matutino da cidade natal escrito
fundamentalmente para cristãos modernos.
4. Ignorar o cenário histórico dos livros alegorizando o texto numa mensagem filosófica/teológica
totalmente sem relação como os primeiros ouvintes e a intenção do autor original.
5. Ignorar a mensagem original substituindo pelo próprio sistema de teologia de alguém, doutrina predileta,
ou questão contemporânea sem relação com o propósito e mensagem declarada do autor original. Este
fenômeno freqüentemente segue a leitura inicial da Bíblia como um meio de estabelecer a autoridade de
um orador. Isto é freqüentemente referido como “resposta do leitor” (interpretação “o-que-o-textosignifica-para-mim”).

Pelo menos três componentes relacionados podem ser encontrados em toda comunicação humana escrita:

A Intenção
do Autor
Original

O Texto
Escrito

Os
Destinatários
Orginais

No passado, técnicas diferentes de leitura têm focado em um dos três componentes. Mas para verdadeiramente
afirmar a inspiração única da Bíblia, um diagrama modificado é mais apropriado:
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O Espírito
Santo
A Intenção
do Autor
Original

Variantes
do
Manuscrito

Crentes
Posteriores
O Texto
Escrito

Os
Destinatários
Originais

Na verdade todos os três componentes devem ser incluídos no processo interpretativo. Para o propósito da
verificação, minha interpretação foca nos dois primeiros componentes: o autor original e o texto. Estou
provavelmente reagindo aos abusos que tenho observado: (1) alegorizar ou espiritualizar textos e (2) a
interpretação “resposta do leitor” (o-que-o-texto-siginifca-para-mim). Abuso pode ocorrer em cada estágio.
Devemos sempre examinar nossos motivos, preconceitos, técnicas e aplicações. Mas como examiná-los se não há
nenhuma fronteira para interpretações, nenhum limite, nenhum critério? Isto é onde a intenção autoral e a
estrutura textual fornecem-me alguns critérios para limitar o escopo de possíveis interpretações válidas.
À luz dessas técnicas de leitura inapropriadas, quais são algumas abordagens para boa leitura da Bíblia e
interpretação que oferecem um grau de verificação e consistência?
III.

Possíveis Abordagens para Boa Leitura da Bíblia
Neste ponto, não estou discutindo as únicas técnicas de interpretar gêneros específicos, mas princípios
hermenêuticos gerais válidos para todos os tipos de textos bíblicos. Um bom livro para abordagens de gêneros
específicos é Entendes o que lês?, de Gordon Fee e Douglas Stuart, publicado por Edições Vida Nova.
Minha metodologia foca inicialmente no leitor permitir o Espírito Santo iluminar a Bíblia através de quatro
ciclos de leitura pessoal. Isto torna o Espírito Santo, o leitor e o texto primários, não secundários. Isto também
protege o leitor de ser excessivamente influenciado pelos comentaristas. Tenho ouvido isso dito: “A Bíblia lança
muita luz nos comentários”. Isto não deve ser considerado um comentário depreciador sobre auxílios de estudo,
mas antes um apelo para um momento apropriado para seu uso.
Devemos poder apoiar nossas interpretações do texto mesmo. Três áreas fornecem pelo menos verificação
limitada:
1. cenário histórico
2. contexto literário
3. estruturas gramaticais (sintaxe)
4. uso contemporâneo de palavra
5. passagens paralelas relevantes
6. gêneros
Precisamos poder fornecer as razões e lógica por trás de nossas interpretações. A Bíblia é a nossa única
fonte para fé e prática. Infelizmente, os cristãos com frequência discordam sobre o que ela ensina ou afirma.
Os quatro ciclos de leitura são idealizados para fornecer as seguintes percepções interpretativas:
1. O primeiro ciclo de leitura
a. Leia o livro durante uma sessão. Leia-o novamente numa tradução diferente, idealmente a partir de
uma tradução teórica diferente
(1) palavra-por-palavra (NKJV, NASB, NRSV)
(2) equivalente dinâmico (TEV, JB)
(3) paráfrase (Living Bible, Amplified Bible)
b. Procure o propósito central do escrito inteiro. Identifique seu tema.
c. Isole (se possível) uma unidade literária, um capítulo, um parágrafo ou uma sentença que claramente
expresse esse propósito central ou tema.
d. Identifique o gênero literário predominante
(1) Antigo Testamento
a) Narrativa hebraica
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b) Poesia hebraica (literatura de sabedoria, salmo)
c) Profecia hebraica (prosa, poesia)
d) Códigos de lei
(2) Novo Testamento
a) Narrativas (Evangelhos, Atos)
b) Parábolas (Evangelhos)
c) Cartas/epístolas
d) Literatura apocalíptica
2. O segundo ciclo de leitura
a. Leia o livro todo novamente, buscando identificar os tópicos ou assuntos principais.
b. Esboce os tópicos principais e em poucas palavras e declare seu conteúdo numa declaração simples.
c. Examine sua declaração de propósito e esboço geral com auxílios de estudo.
3. O terceiro ciclo de leitura
a. Leia o livro todo novamente, buscando identificar o cenário histórico e a ocasião específica para a
escrita do livro da Bíblia mesmo.
b. Liste os itens históricos que são mencionados no livro da Bíblia
(1) o autor
(2) a data
(3) os destinatários
(4) a razão específica para escrever
(5) aspectos do cenário cultural que se relacionam com o propósito do escrito.
(6) referências a pessoas e eventos históricos
c. Expanda seu esboço para nível de parágrafo para aquela parte do livro bíblico que você está
interpretando. Sempre identifique e esboce a unidade literária. Isto pode ser vários capítulos ou
parágrafos. Isto lhe possibilita seguir a lógica e o projeto textual do autor original.
d. Examine seu cenário histórico usando auxílios de estudo.
4. O quarto ciclo de leitura
a. Leia a unidade literária específica novamente em várias traduções
(1) palavra-por-palavra (NKJV, NASB, NRSV)
(2) equivalente dinâmico (TEV, JB)
(3) paráfrase (Bíblia Viva, Amplified Bible)
b. Procure as estruturas literárias e gramaticais
(1) frases repetidas, Ef 1.6, 12, 13
(2) estruturas gramaticais repetidas, Rm 8.31
(3) conceitos contrastantes
c. Liste os seguintes itens
(1) termos significantes
(2) termos incomuns
(3) estruturas gramaticais importantes
(4) palavras, orações e sentenças particularmente difíceis
d. Procure passagens paralelas relevantes:
(1) Procure a passagem de ensino mais clara em seu uso do assunto: a) livros de “teologia
sistemática” b) Bíblias de referência c) concordâncias
(2) Procure um possível par paradoxal dentro do seu assunto. Muitas verdades bíblicas são
apresentadas em pares dialéticos; muitos conflitos denominacionais vêm de metade do textoprova de uma tensão bíblica. Tudo da Bíblia é inspirado, e devemos buscar sua mensagem
completa a fim de fornecer um balanço escriturístico para nossa interpretação.
(3) Procure pelos paralelos dentro do mesmo livro, mesmo autor ou mesmo gênero; a Bíblia é seu
melhor intérprete porque tem um autor, o Espírito.
e. Use auxílios de estudo para examinar suas observações de cenário e ocasião histórica
(1) Bíblias de estudo
(2) Enciclopédias, manuais e dicionários bíblicos
(3) Introduções bíblicas
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(4) Comentários bíblicos (neste ponto em seu estudo, permita a comunidade crente, passada e
presente, auxiliar e corrigir seu estudo pessoal).
IV. Aplicação da Interpretação da Bíblia
Neste ponto nós nos dirigimos para a aplicação. Você aproveitou o tempo para compreender o texto em seu
cenário original; agora você deve ser aplicá-lo à sua vida, sua cultura. Eu defino autoridade bíblica como
“compreender o que o autor bíblico original estava dizendo para seu tempo e aplicar essa verdade ao nosso
tempo”.
A aplicação deve seguir a interpretação da intenção do autor original tanto no tempo quanto na lógica. Nós não
podemos aplicar uma passagem da Bíblia à nossa própria época até que nós saibamos o que ela estava dizendo
para a sua época! Uma passagem da Bíblia não deveria significar o que ela nunca significou!
Seu esboço detalhado, ao nível de parágrafo (ciclo de leitura no 3), será seu guia. A aplicação deveria ser feita
no nível de parágrafo, não nível de palavra. Palavras têm significado só no contexto; orações têm significado só
no contexto; sentenças só têm significado só no contexto. A única pessoa inspirada envolvida no processo
interpretativo é o autor original. Nós somente seguimos sua direção pela iluminação do Espírito Santo. Mas
iluminação não é inspiração. Para dizer “assim diz o Senhor”, nós devemos permanecer na intenção do autor
original. Aplicação deve relacionar-se especificamente com a intenção geral do escrito todo, a unidade literária
específica e desenvolvimento de pensamento do nível de parágrafo.
Não deixe as questões de nossa época interpretar a Bíblia; deixe a Bíblia falar! Isto pode exigir-nos tirar
princípios do texto. Isto é válido se o texto apóia um princípio. Infelizmente, muitas vezes nossos princípios são
apenas isso, “nossos” princípios – não os princípios do texto.
Ao aplicar a Bíblia, é importante lembrar que (exceto na profecia) um e somente um significado é válido para
um texto particular da Bíblia. Esse significado está relacionado com a intenção do autor original como ele se
dirigiu a uma crise ou necessidade em sua época. Muitas aplicações possíveis podem ser derivadas deste único
significado. A aplicação estará baseada nas necessidades dos destinatários mas deve estar relacionada com o
significado do autor original.
V.

O Aspecto Espiritual da Interpretação

Até agora eu tenho discutido o processo lógico envolvido na interpretação e aplicação. Agora deixe-me discutir
em poucas palavras o aspecto espiritual da interpretação. A lista seguinte tem sido útil para mim:
1. Ore pela ajuda do Espírito (cf. I Co 1.26-2.16).
2. Ore pelo perdão e purificação pessoal de pecado conhecido (cf. I João 1.9).
3. Ore por um desejo maior de conhecer a Deus (cf. Sl 19.7-14; 42.1ss.; 119.1ss).
4. Aplique qualquer nova percepção imediatamente a sua própria vida.
5. Permaneça humilde e ensinável.
É difícil manter o equilíbrio entre o processo lógico e a liderança espiritual do Espírito Santo. As seguintes
citações têm me ajudado a equilibrar os dois:
1. de James W. Sire, Scripture Twisting [Distorção da Escritura], pp. 17, 18: “A iluminação vem à mente do
povo de Deus – não só à elite espiritual. Não há nenhuma classe de guru no cristianismo bíblico, nenhum
iluminado, nenhuma pessoa através de quem toda 12 interpretação adequada deve vir. E assim, enquanto o
Espírito Santo concede dons especiais de sabedoria, conhecimento e discernimento espiritual, Ele não
designa esses cristãos talentosos para serem os únicos intérpretes autoritativos de Sua Palavra. Depende de
cada um de Seu povo aprender, julgar e discernir pela referência à Bíblia que permanece como a autoridade
mesmo para aqueles a quem Deus tem dado habilidades especiais. Para resumir, a suposição que estou
fazendo pelo livro todo é que a Bíblia é a revelação verdadeira de Deus para toda humanidade, que ela é a
nossa autoridade final em todas as matérias sobre o que ela fala, que ela não é um mistério total mas pode
ser adequadamente compreendida pelas pessoas comuns em toda cultura”.
2. em Kiekegaard, encontrado em Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation [Interpretação Bíblica
Protestante], p. 75: De acordo com Kiekegaard, o estudo gramatical, lexical e histórico da Bíblia foi
necessário, mas preliminar para a verdadeira leitura da Bíblia. “Para ler a Bíblia como palavra de Deus
alguém deve lê-la com seu coração em sua boca, na ponta dos pés, com ansiosa expectativa, em
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conversação com Deus. Ler a Bíblia desatenciosamente ou descuidadamente ou academicamente ou
profissionalmente não é ler a Bíblia com Palavra de Deus. Quando você a lê como uma carta de amor é lida,
assim você a lê como a Palavra de Deus”.
3. H. H. Rowley em The Relevance of the Bible [A Relevância da Bíblia], p. 19: “Nenhuma compreensão
meramente intelectual da Bíblia, por mais que completa, pode possuir todos os seus tesouros. Ela não
despreza tal compreensão, pois é essencial para uma compreensão completa. Mas deve levar a uma
compreensão espiritual dos tesouros espirituais deste livro se ela deve ser completa. E para essa
compreensão espiritual algo mais do que agilidade intelectual é necessário. Coisas espirituais são
discernidas espiritualmente, e o estudante da Bíblia precisa de uma atitude de receptividade espiritual, uma
ânsia para encontrar Deus para que ele possa render-se a Ele, se ele deve ir além de seu estudo científico
para a herança mais rica deste maior de todos os livros”.
VI.

O Método Deste Comentário

O Guia de Estudo Comentado tem em vista ajudar seus procedimentos interpretativos das seguintes maneiras:
1. Um breve esboço histórico introduz cada livro. Depois que tem concluído o “ciclo de leitura nº 3”,
examine esta informação.
2. Percepções contextuais são encontradas no início de cada capítulo. Isto lhe ajudará a ver como a unidade
literária está estruturada.
3. No início de cada capítulo ou unidade literária maior as divisões de parágrafo e seus títulos descritivos
são fornecidos de várias traduções modernas:
a. O texto grego da United Bible Society, quarta edição revisada (UBS4 )
b. A New American Standard Bible, 1995 Atualizada (NASB)
c. A New King James Version (NKJV)
d. A New Revised Standard Version (NRSV)
e. Today’s English Version (TEV)
f. A Bíblia de Jerusalém (BJ)
Divisões de parágrafo não são inspiradas. Elas devem ser averiguadas do texto. Comparando várias
traduções modernas a partir de diferentes teorias de tradução de perspectivas teológicas, nós podemos analisar a
suposta estrutura do pensamento do autor original. Cada parágrafo tem uma verdade principal. Isto tem sido
chamado “a sentença tópica” ou “idéia principal do texto”. Este pensamento unificador é a chave para
interpretação gramatical, histórica adequada. Ninguém nunca deveria interpretar, pregar ou ensinar menos do que
um parágrafo! Lembre também que cada parágrafo está relacionado com seus parágrafos circundantes. É por isto
que um esboço no nível de parágrafo do livro inteiro é tão importante. Nós devemos ser capazes de seguir o fluxo
lógico do assunto sendo dirigido pelo autor original inspirado.
4. As observações de Bob seguem uma abordagem versículo-por-versículo para interpretação. Isto nos
força a seguir o pensamento do autor original. As observações fornecem informação de várias áreas:
a. contexto literário
b. percepções históricas, culturais
c. informação gramatical
d. estudos de palavra
e. passagens paralelas relevantes
5. em certos pontos do comentário, o texto impresso da New American Standard Version (1995 atualizada)
será suplementado por traduções de várias outras versões modernas:
a. A New King James Version (NKJV), que segue os manuscritos textuais do “Textus Receptus”.
b. A New Revised Standard Version (NRSV), que é uma revisao palavra-por-palavra do Conselho
Nacional das Igrejas da Revised Standard Version.
c. A Today’s English Version (TEV), que é uma tradução dinâmica equivalente da American Bible
Society.
d. A Bíblia de Jerusalém (JB), que é uma tradução portuguesa baseada numa tradução dinâmica
equivalente católica francesa.
6. Para aqueles que não lêem grego, comparar traduções inglesas pode ajudar ao identificar problemas no
texto:
a. variações de manuscritos
b. significados alternados de palavras
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c. textos e estrutura gramaticais difíceis
d. textos ambíguos Embora as traduções inglesas não possam resolver estes problemas, elas se dirigem
a eles como locais para estudo mais profundo e mais meticuloso.
e. Na conclusão de cada capítulo, questões de discussão relevantes são fornecidas, que tentam dirigir-se
às principais questões interpretativas desse capítulo.
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INTRODUÇÃO A POESIA HEBRAICA
I. INTRODUÇÃO
A. Este tipo de literatura constitui 1/3 do Antigo Testamento. É especialmente comum nas seções
"Profetas" (todos exceto Ageu e Malaquias contêm poesia) e "Escritos" do cânon hebraico.
B. É muito diferente da poesia portuguesa. A poesia portuguesa é desenvolvida da poesia grega e latina, que
é primordialmente baseada no som. A poesia hebraica tem muito em comum com a poesia cananéia. É
basicamente baseada no pensamento em linhas equilibradas, paralelas.
C. A descoberta arqueológica do norte de Israel em Ugarite (Ras Shamra) tem ajudado os estudiosos
entender a poesia do AT. Esta poesia do século 15 A.C. tem obviamente ligações com a poesia bíblica.
II. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POESIA
A. É muito compacta.
B. Tenta expressar verdade, sentimentos ou experiências em imagens.
C. É fundamentalmente escrita não oral. É altamente estruturada. Esta estrutura é expressa em:
1. linhas equilibradas (paralelismo)
2. jogos de palavra
3. jogos de som
III. A ESTRUTURA (R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament [Introdução ao Antigo Testamento],
pp. 965-975
A. O Bispo Robert Lowth em seu livro Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews [Palestras sobre a
Poesia Sagrada dos Hebreus] (1753) foi o primeiro a caracterizar a poesia bíblica como linhas equilibradas
de pensamento. A maioria das traduções inglesas modernas é formatada para mostrar as linhas da poesia.
1. sinônimo – as linhas expressam o mesmo pensamento em palavras diferentes:
a. Salmo 3.1; 49.1; 83.14; 103.3
b. Provérbios 19.5; 20.1
c. Isaías 1.3, 10
d. Amós 5.24; 8.10
2. antitético – as linhas expressam pensamentos opostos por meio de contraste ou afirmando o positivo e
negativo:
a. Salmo 1.6; 90.6
b. Provérbios 1.29; 10.1, 12; 15.1; 19.4
3. sintético – as próximas duas ou três linhas desenvolvem o pensamento – Sl 19.7-9
4. quiástico – um padrão de poesia que expressa a mensagem numa ordem descendente e ascendente. O
ponto principal é encontrado no meio do padrão.
B. A. Briggs em seu livro General Introduction to the Study of Holy Scripture [Introdução Geral ao Estudo
da Escritura Sagrada] (1899) desenvolveu a seguinte etapa de análise da poesia hebraica:
1. emblemática – uma oração literal e a segunda metafórica, Sl 42.1; 103.3
2. climática ou em forma de escada – as orações revelam a verdade de uma maneira ascendente, Sl19.714; 29.1, 2; 103.20-22.
3. Introvertida – uma série de orações, geralmente pelo menos quatro são relacionadas pela estrutura
interna da linha 1 a 4 e 2 a 3 – Sl 30.8-10a
C. G. B. Gray em seu livro, The Forms of Hebrew Poetry [As Formas da Poesia Hebraica] (1915)
desenvolveu o conceito de orações equilibradas além disso por:
1. equilíbrio completo – onde cada palavra na linha um é repetida ou equilibrada por uma palavra na
linha dois – Salmo 83.14 e Isaías 1.3
2. equilíbrio incompleto – onde as orações não são do mesmo comprimento – Sl 59.16; 75.6
D. Hoje há um reconhecimento crescente do padrão estrutural literário em hebraico chamado quiasmo, que
geralmente denota um número de linhas paralelas (a, b, b, a; a, b, c, b, a) formando a configuração de uma
ampulheta, frequentemente a linha(s) central é enfatizada.
E. Tipo de padrões de som encontrados na poesia em geral, mas não frequentemente na poesia oriental
1. jogo no alfabeto (acróstico, cf. Sl 9, 34, 37, 119; Pv 31.10ss ; Lamentações 1-4)
2. jogo nas consoantes (aliteração, cf. Sl 6.; 27.7; 12.6; Is 1.18-26)
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3. jogo nas vogais (assonância, cf. Gn 49.17; Êx 14.14; Ez 27.27)
4. jogo na repetição de palavras que soam similar com significados diferentes (paranomásia)
5. jogo nas palavras que, quando pronunciadas, soam como a coisa que elas nomeiam (onomatopéia)
6. abertura e conclusão especial (inclusiva)
F. Há vários tipos de poesia no Antigo Testamento. Algumas são relacionadas com tópico e algumas são
relacionadas com a forma:
1. canção de dedicação – Nm 21.17, 18
2. canções de trabalho – (aludidas mas não registradas em Jz 9.27); Is 16.10; Jr 25.30; 48.33
3. baladas – Nm 21.17-30; Is 23.16
4. canções de bebida – negativa, Is 51.1-13; Amós 6.4-7 e positiva, Is 22.13
5. poemas de amor – Cantares, enigma de casamento – Jz 14.10-18, canção de casamento – Sl 45
6. lamentos/canto fúnebre – (aludido mas não registrado em II Sm 1.17 e II Cr 35.25) II Sm 3.33; Sl 27,
28; Jr 9.17-22; Lm; Ez 19.1-14; 26.17, 18; Na 3.15-19
7. canções de guerra – Gn 4.23, 24; Êx 15.1-18; Nm 16.35, 36; Js 10.13; Jz 5.1-31; 11.34; I Sm 18.6; II
Sm 1.18; Is 47.1-15; 37.21
8. bênçãos especiais ou benção de líder –Gn 49; Nm 6.24-26; Deuteronômio 32; II Sm 23.1-7
9. textos mágicos – Balaão, Nm 24.3-9
10. poemas sacros – Salmos
11. poemas acrósticos – Sl 9, 34, 37, 119; Pv 31.10ss e Lamentações 1-4
12. maldições – Nm 21.22-30
13. poemas de sarcasmo – Is 14.1-22; 47.1-15; Ez 28.1-23
14. um livro de poemas de guerra (Jashar) - Num. 21.14-15; Josh. 10.12-13; 2 Sam. 1.18
IV. DIRETRIZ PARA INTERPRETAR POESIA HEBRAICA
A. Procure a verdade central da estância ou estrofe (isto é como um parágrafo em prosa). A RSV [Revised
Standard Version] foi a primeira tradução moderna a identificar poesia por estâncias. Compare traduções
modernas para percepções úteis.
B. Identifique a linguagem figurada e expresse-a em prosa. Lembre que este tipo de literatura é muito
compacto, muito é deixado para o leitor preencher (veja o Tópico Especial: Literatura de Sabedoria).
C. Não deixe de relacionar os poemas orientados por assuntos mais longos com seu contexto literário
(frequentemente o livro todo) e cenário histórico. Tente expressar a verdade central com suas próprias
palavras.
D. Juízes 4 & 5 são muito úteis ao ver como poesia expressa história. Juízes 4 é prosa e Juízes 5 é poesia do
mesmo evento (Compare também Êx 14 e 15).
E. Tente identificar o tipo de paralelismo envolvido, se sinônimo, antitético ou sintético. Isto é muito
importante.
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INTRODUÇÃO A LITERATURA DE SABEDORIA
I.

O GÊNERO
A. Tipo literário comum no antigo Oriente Próximo (R. J. Williams, "Wisdom in the Ancient Near East,"
Interpreter Dictionary of the Bible [Dicionário do Intérprete da Bíblia], Suplemento)
1. Mesopotâmia (I Rs 4.30, 31; Is 47.10; Dn 1.20; 2.2)
a. A Suméria tinha desenvolvido a tradição de sabedoria tanto proverbial quanto épica (textos de
Nippur).
b. A sabedoria proverbial da Babilônia estava relacionada com o sacerdote/mago. Não era
moralmente focada (W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature [Literatura de Sabedoria
Babilônica]. Não era um gênero desenvolvido como em Israel.
c. A Assíria também tinha uma tradição de sabedoria; um exemplo seria os ensinamentos de Ahiqar.
Ele foi um conselheiro para Senaqueribe (704-681 A.C.).
2. Egito (I Rs 4.30; Gn 4.18; Is 19.11, 12)
a. "O Ensinamento para Vizir Ptah-hotep", escrito aproximadamente 2450 A.C. Seus ensinos
estavam em forma de parágrafo, não proverbial. Eles estavam estruturados como um pai para seu
filho, assim também, "Os Ensinos para o Rei Meri-ka-re", aproximadamente 2200 A.C. (LaSor,
Hubbard, Bush, Old Testament Survey [Pesquisa do Antigo Testamento], p. 533).
b. A Sabedoria de Amenemopet, escrita aproximadamente 1200 A.C., é muito similar a Pv 22.1724.22.
3. Fenícia (Ez 27.8, 9; 28.3-5)
a. As descobertas em Ugarite têm mostrado a relação próxima entre a sabedoria fenícia e hebraica,
especialmente o metro. Muitas das formas incomuns e palavras raras na Literatura de Sabedoria
bíblica são agora compreensíveis a partir das descobertas arqueológicas em Ras Shamra (Ugarite).
b. Cantares é muitíssimo parecido com canções de casamento fenícias chamadas wasps escritas
aproximadamente 600 A.C.
4. Canaã (i.e. Edom, Jr 49.7; Obadias 8) – Albright revelou a similaridade entre a literatura de sabedoria
hebraica e cananéia especialmente os textos de Ras Shamra de Ugarite, escritos aproximadamente no
século 15 A.C.
a. muitas vezes as mesmas palavras aparecem como pares
b. presença de quiasmo
c. têm sobrescritos
d. têm notações musicais
5. Literatura de Sabedoria Bíblica inclui os escritos de vários não-israelitas:
a. Jó de Edom
b. Agur de Massá (um reino israelita na Arábia Saudita (cf. Gênesis 25.14 e I Crônicas 1.30)
c. Lemuel de Massá
6. Há dois livros não-canônicos judeus que compartilham essa forma de gênero.
a. Eclesiástico (Sabedoria de Ben Siraque)
b. Sabedoria de Salomão (sabedoria)
B. Características literárias
1. Fundamentalmente dois tipos distintos
a. Diretrizes proverbiais para uma vida feliz, bem-sucedida (originalmente oral, cf. Pv 1.8; 4.1)
(1) curto
(2) facilmente culturalmente compreendido (experiência comum)
(3) provocante de pensamento – declarações de detenção da verdade
(4) geralmente usa contraste
(5) geralmente verdadeiro mas nem sempre especificamente aplicável
b. tópico especial desenvolvido mais longo, obras literárias (geralmente escritas) como Jó,
Eclesiastes e Jonas.
(1) monólogos
(2) diálogos
(3) ensaios
(4) eles tratam com questões e mistérios importantes da vida
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2.

3.

4.

5.

(5) os sábios estavam dispostos a desafiar o status quo teológico!
c. personificação da sabedoria (sempre feminina). O termo sabedoria era feminino.
(1) muitas vezes em Provérbios a sabedoria é descrita como uma mulher (cf. 1.8-9.18)
(a) positivamente:
i. 1.20-33
ii. 4.6-9
iii. 8.1-36
iv. 9.1-6
(b) negativamente:
i. 7.6-27
ii. 9.13-18
(2) em Provérbios 8.22-31 a sabedoria é personificada como o primogênito da criação pelo qual
Deus criou tudo mais (3.19, 20; Sl 104.24; Jr 10.12). Isto pode ser o pano de fundo do uso de
João de "Logos" em João 1.1 para se referir a Jesus o Messias.
(3) isto pode também ser visto em Eclesiático 24.
Esta literatura é única da Lei e os Profetas (cf. Jr 18.18) em que ela se dirige ao indivíduo não à
nação. Não há alusões históricas ou cúlticas. Foca fundamentalmente na vida diária, bem-sucedida,
alegre, moral.
Literatura de sabedoria bíblica é similar àquela dos vizinhos dos arredores em sua estrutura mas não
no conteúdo. O Único Deus verdadeiro é o fundamento em que toda sabedoria bíblica está baseada
(e.g. Gn 41.38, 39; Jó 12.13; 28.28; Pv 1.7; 9.10; Sl 111.10). Na Babilônia era Apsu, Ea ou
Marduque. No Egito era Toth.
A sabedoria hebraica era muito prática. Era baseada na experiência, não revelação especial. Focava
num indivíduo sendo bem-sucedido na vida (tudo da vida: sagrada e secular). É o "bom senso"
divino.
Porque a literatura de sabedoria usava a razão, experiência e observação humana era internacional,
transcultural. Era a visão de mundo religiosa monoteística que não é freqüentemente afirmada, que
tornou a sabedoria de Israel revelatória.

II.

POSSÍVEIS ORIGENS
A. A Literatura de Sabedoria se desenvolveu em Israel como alternativa ou equilíbrio às outras formas de
revelação (Jr 18.18; Ez 7.26)
1. sacerdote – lei – forma (coletiva)
2. profeta – oráculo – motivo (coletiva)
3. sábio – sabedoria – vida diária bem-sucedida, prática (individual)
4. Como houve profetisas em Israel (Miriam, Hulda) assim, também, houve sábias (cf. II Sm 14.1-21;
20.14-22).
B. Este tipo de literatura pareceu ter se desenvolvido:
1. como histórias folclóricas ao redor de fogueiras de acampamento
2. como tradições de família passadas adiante para os filhos
3. escrita e apoiada pelo Palácio Real:
a. Davi é relacionado aos Salmos
b. Salomão é relacionado a Provérbios (I Rs 4.29-34; Sl 72 & 127; Pv. 1.1; 10.1; 25.1)
c. Ezequias é relacionado a editar a literatura de sabedoria (Pv 25.1)

III.

PROPÓSITO
A. É basicamente um foco "como" na felicidade e sucesso. É fundamentalmente individual em seu foco. É
baseada em:
1. a experiência de gerações anteriores
2. relacionamentos causa e efeito na vida
B. Foi a maneira da sociedade passar adiante a verdade e preparar a próxima geração de líderes e cidadãos.
C. Sabedoria do AT, embora nem sempre expressando-o, vê o Deus da Aliança por trás de toda a vida. Para
os hebreus não havia divisão forte entre o sagrada e secular. Tudo da vida era sagrado.
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D. Era uma maneira de desafiar e equilibrar a teologia tradicional. Estes sábios eram pensadores livres não
atados por verdades de livro texto. Eles se atreviam a perguntar, "Por que", "Como", "E se?"

IV.

CHAVES PARA INTERPRETAÇÃO
A. Afirmações proverbiais curtas
1. procuram elementos comuns da vida usados para expressar a verdade.
2. expressam a verdade central numa simples sentença declarativa.
3. visto que o contexto não ajudará a procurar passagens paralelas sobre o mesmo assunto.
B. Peças literárias mais longas
1. tenha certeza de expressar a verdade central do todo.
2. não retire versículos do contexto.
3. examine a ocasião histórica ou razão da escrita.
C. Algumas interpretações errôneas comuns (Fee & Stuart, Entendes o Que Lês?, p. 196)
1. As pessoas não lêem todo o livro de Sabedoria (como Jó e Ec) e procuram sua verdade principal, mas
retiram partes do livro de seu contexto e aplicam-no literalmente à vida moderna.
2. As pessoas não entendem a singularidade do gênero literário. Esta é uma literatura altamente
compacta e figurada do Antigo Oriente Próximo.
3. Provérbios são declarações de verdade geral. Eles são movimentos amplos da pena, não
especificamente verdadeiras, em cada caso, cada momento, declarações da verdade.

V.

EXEMPLOS BÍBLICOS
A. Antigo Testamento
1. Jó
2. Salmos 1, 19, 32, 34, 37 (acróstico), 49, 78, 104, 107, 110, 112-119 (acróstico), 127-128, 133, 147,
148
3. Provérbios
4. Eclesiastes
5. Cantares
6. Lamentações
7. Jonas
B. Extra canônico
1. Tobias
2. Sabedoria de Ben Siraque (Eclesiástico)
3. Sabedoria de Salomão (Livro de Sabedoria)
4. IV Macabeus
C. Novo Testamento
1. As bem aventuranças de Jesus (Mateus 5)
2. Os provérbios e parábolas de Jesus
3. O livro de Tiago
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INTRODUÇÃO AO SALMOS

*

* Grande parte deste material vem de RK Harrison Introduction To the Old Testament, pp. 976-1003 e LaSoR,
Hubbard, e Bush, Old Testament Survey, pp. 510-532.
I. NOME DO LIVRO
A. Em hebraico o título é "Cânticos de Louvor" ou "Louvores" (Tehilim, cf. Sl. 145). Isto é surpreendente
porque muitos dos salmos são lamentos ou súplicas.
B. Na Septuaginta (LXX) o título é psalmos, que significa "arrancar". Este termo grego é usado nos Salmos
em Lucas 20.42; 24.44 e Atos 1.20. Nem todos os salmos foram feitos para serem cantados com
acompanhamento musical, mas isso veio a ser o título do livro inteiro na LXX.
II.
CANONIZAÇÃO
A. Salmos é parte da terceira divisão do cânon hebraico chamada de "Escritos" (Kethubhim,
Hagiographa). Esta seção do cânon hebraico era composta de:
1. literatura da sabedoria
a. Jó
b. Salmos
c. Provérbios
2. livros festivos (Megilloth)
a. Rute
b. Eclesiastes
c. Cântico dos Cânticos
d. Lamentações
e. Ester
3. livros históricos
a. Daniel
b. Esdras
c. Neemias
d. Crônicas
B. Os Salmos são citados com mais frequência no NT do que em qualquer outro livro AT.
III.
GÊNERO
A. Esta forma literária era comum ao Antigo Oriente. Os salmos bíblicos compartilham a forma dos hinos
da Babilônia, Egito e Canaã. Os estudiosos têm visto uma ligação próxima:
1. entre Salmo 104.20-30 e o Hino egípcio a Aton (século 14, A.C.)
2. Salmo 29 é quase idêntico a um poema ugarítico a Baal, exceto pelo nome da divindade.
B. A descoberta arqueológica dos textos de Ras Shamra da cidade de Ugarit mostram a semelhança entre a
poesia cananeia e os Salmos. A descoberta ajudou a compreender a forma e o vocabulário do Saltério
(veja The Anchor Bible, vol. 3, de Mitchell).
C. A forma literária era um antigo gênero dentro de Israel:
1. o cântico de Moisés, Êx. 15.1-17
2. a canção de Miriam, Êx. 15.21
3. uma canção de Israel, Nm. 21.17-18
4. a canção de Debora, Juízes 5
5. a canção de Ana, 1 Sm. 2.1-10
6. a canção do arco a partir do livro de Jasar, 2 Sm. 1.17-27
D. três formas principais:
1. salmos de louvor - caracterizados por começarem com um IMPERATIVO, como "louvar o Senhor",
"Cantarei ao Senhor", etc.
2. salmos de lamento - caracterizados por começarem com um VOCATIVO como "Senhor", seguido por
uma súplica ou petição
3. salmos de sabedoria - similares às categorias da literatura da sabedoria (isto é, como viver, uma vida
de acordo com Deus feliz e bem sucedida)
IV. AUTORIA
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A. A autoria tradicional de muitos dos Salmos é dada em títulos ou cabeçalhos, que estão presentes em todos,
exceto trinta e quatro Salmos. Há duas maneiras de ver estes títulos:
1. Eles são parte do texto Massorético hebraico e presente na Septuaginta (embora muitas vezes
diferentes), portanto, canônico. No entanto, os Salmos encontrados nos manuscritos do Mar Morto não
possuem esses títulos e cabeçalhos.
2. Eles não são originais com os autores inspirados e devem ser vistos como tradições antigas, e não
verdades inspiradas. Parece que pelo menos dois deles não concordam com outros textos canônicos:
a. título do Salmo 34 vs. 1 Sm. 21.10ss (o nome do rei filisteu)
b. título do Salmo 56 vs. 1 Sm. 21.10 (como Davi chegou a Gate)
c. o cabeçalho do Salmo 60 mostra a dificuldade de se relacionar com 2 Sm. 8.13 e 1 Cr. 18.12 no
número de inimigos mortos por quem.
3. Um outro problema é que a preposição hebraica "de" pode ser entendida de várias maneiras:
a. "escrito por"
b. "escrito para" (objetivo)
c. "escrito para" (sujeito)
d. "pertencente ao tempo de"
e. "Sob a direção de"
4. Eu penso que eles não são inspirados. Eu não vou comentar sobre eles neste comentário.
B. A designação dos autores pelo título do texto hebraico Massorético:
1. Davi, (1 Samuel 16.16-18), (MT) autor de 73 salmos; (LXX) autor de 84 salmos; (Vulgata) autor de 53
salmos
2. Anônimos - 50 salmos: 1, 2, 10, 33, 43, 71, 91, 93-97, 104-107,118-119, 135, 137, 146-150
3. Asafe, o líder do coro de Davi (1 Cr 15.16-17; 16.5, "os filhos de Asafe" são mencionados em Neemias
7.44.) 12 salmos 50, 73-83
4. Filhos de Coré, uma família de músicos levitas (1 Cr. 9.19; 15.17), 11 salmos 42-49, exceto 43; 84-88,
exceto 86
5. Jedutum, líder do coro levítico, (1 Cr. 16.41-42; 25.1-3; 2 Cr. 5.12), 3 salmos 39; 62; 77
6. Salomão, 2 salmos: 72; 127, "escrito por", "escrita para", "escrito para", "pertencente a", "no tempo de",
ou "sob a direção de"
7. Moises, 1 salmo: 90
8. O Ezraíta (1 Cr. 6.33; 15.17)
a. Etã, o Salmo 89 (alguns pensam ser Abraão) 1 Cr. 15.17, 19
b. Hemã, o Salmo 88 (também um filho de Coré) 1 Rs. 4.31; 1 Cr. 4.31; 15.19
C. Tradições da Autoria dos escritos judaicos:
1. Baba Bathra 14b (Talmud) - "Davi escreveu o livro de Salmos com a ajuda de dez anciãos, com a ajuda
de Adão, o primeiro, e Melquisedeque e Abraão, Moisés e Hemã, e Jedútum e Asafe e os três filhos de
Coré"
2. Sinédrio 38b (Talmud) atribui o Salmo 139 a Adão e o Salmo 110 a Melquisedeque
D. A Septuaginta atribui Salmos a Jeremias, Ezequiel, Ageu e Zacarias (112; 126; 127; 137; 146-149).
V. DATA
A. A datação dos Salmos é difícil por várias razões:
1. os salmos individuais têm uma ocasião especial, que os fez serem escritos
2. em algum momento as palavras de um salmista se tornaram as palavras da comunidade de fé
3. os salmos foram coletados através de um processo editorial em cinco livros
B. Os Salmos incluem poemas de todos os períodos da vida de Israel:
1. A tradição judaica diz:
a. Adão escreveu o Salmo 139
b. Melquisedeque escreveu o Salmo 110
c. Abraão escreveu o Salmo 89
d. Moisés escreveu o Salmo 90
2. A erudição moderna tem dividido os Salmos em três períodos principais:
a. pré-exílico (livros, I, II, e IV)
b. exílico (livro III)
c. pós-exílico (livro V)
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C. É óbvio que muitos dos Salmos são atribuídos a Davi:
1. Davi era um compositor musical, instrumentista e cantor, 1 Sm. 16.16-18
2. Ele iniciou e organizou os grupos Levíticos musicais, ou cantores do Templo, 1 Cr. 15.1-16.43, 25.131; 2 Cr. 29.25-30
3. Os dois primeiros livros dos Salmos são atribuídos a ele, Sl. 72.20
4. Seus Salmos aparecem em todos os cinco livros do Saltério
VI. A ESTRUTURA DO SALTÉRIO
A. Não há tema geral ou padrão. Há:
1. uma introdução geral (característica de uma pessoa justa) - Salmo 1
2. cada uma das cinco divisões dos livros termina com uma doxologia, 41.13; 72.18-19; 89.52; 106.48
3. um encerramento geral (doxologia) - Salmo 150
B. Características dos cinco livros
1. Livro 1 - Salmos 1-41
a. todos, menos 4 são atribuídos a Davi (1; 2; 10; 33)
b. YHWH como título para Deus predomina: YHWH – 273 e Elohim - 15
c. o cenário histórico foi possivelmente os dias de Davi em conflito com Saul
2. Livro 2 – Salmos 42-72 (72.20 demonstra edição)
a. Salmos 42-49 para os filhos de Coré (exceto 43)
b. Elohim como título para Deus predomina, Elohim - 164 e YHWH - 30
c. o cenário histórico foi possivelmente os dias de Davi como rei
3. Livro 3 - Salmos 73-89
a. Salmos 73-83, Asafe
b. Salmos 84-88, filhos de Coré (exceto 86)
c. 26 salmos são atribuídos a Davi
d. YHWH como título para Deus 44 vezes; Elohim 43 vezes
e. o cenário histórico foi possivelmente a crise Assíria
4. Livro 4 - Salmos 90-106
a. Salmo 101; 103 a Davi
b. Salmo 90 a Moisés
c. todos os outros são anônimos
d. YHWH usado 104 vezes; Elohim - 7 vezes
e. o cenário histórico foi possivelmente a crise babilônica
5. Livro 5 - Salmos 107-150
a. Salmo 119 é um acróstico prolongado da Palavra de Deus
b. YHWH é usado 236 vezes; Elohim 7 vezes
c. Salmos 146-150 são salmos de louvor e todos começam com "Louvado seja o Senhor"
d. o cenário histórico foi, possivelmente, a esperança em futuras bênçãos de Deus
C. a numeração dos Salmos varia
1. Tradição judaica
a. Berachoth 9b - Salmos 1 e 2 são contados como 1
b. Shabbath 16 – o número total de salmos foi de 147 para coincidir com os anos da vida de Jacó
2. Tradução grega
a. Salmos 9 e 10 estão juntos fazendo um salmo acróstico
b. Salmos 114 e 115 estão juntos, sendo ambos salmos do Hallel
c. Salmo 116 e 147 cada um deles é dividido em dois
3. O número de Salmos pode estar relacionado com o ciclo de leitura da Escritura anual do início da
sinagoga
D. Formas de agrupar os Salmos:
1. por tema ou assunto
a. hinos de louvor
(1) a Deus como criador, 8; 19; 104; 139; 148
(2) a Deus, em geral, 33; 103; 113; 117; 134-136; 145-147
b. hinos de louvor, 9-10; 11; 16; 30; 32; 34; 92; 116; 138
c. lamento / canção fúnebre / súplicas
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(1) corporativo, 12; 14; 44; 53; 58; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 89; 90; 94; 106; 123; 126; 137
(2) individuais, 3-7; 3; 17; 22; 25-28; 31; 35; 38-43; 69-71; 86; 88; 102; 109; 120; 130; 139-143
d. hinos de realeza
(1) Deus como rei, 47; 93; 96-99
(2) O Rei de Israel, ou Messias, 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110
e. hinos sobre Sião, 46; 48; 76; 84; 87; 122
f. hinos de liturgia
(1) renovação da aliança, 50; 81
(2) bênçãos sacerdotais, 134
(3) sobre Templo, 15; 24; 68
g. hinos sobre sabedoria, 36; 37; 49; 73; 111; 112; 127; 128; 133
h. hinos sobre a fé na fidelidade de YHWH, 11; 16; 23; 62; 63; 91; 121; 131
i. condenação dos falsos deuses e idolatria, 82; 115
2. pelo autor ou interlocutor
a. hinos de Davi usando principalmente YHWH como o nome da Divindade, Sl. 1-41
b. hinos de Davi usando principalmente Elohim como o nome da Divindade, Sl. 51-72
c. hinos de músicos e cantores levitas de Davi
(1) Coré e filhos, Salmos 42-49; 84-88
(2) Asafe e filhos, Salmos 73-83
d. hinos de adoradores, Salmos 111-118; 140-150
e. hinos de peregrinos indo a Jerusalém para adorar em um dia de festa, Salmos 120-134
3. por eventos históricos na história de Israel com base em inscrição ou conteúdo, Salmos 14; 44; 4648; 53; 66; 68; 74; 76; 79; 80; 83; 85; 87; 108; 122; 124-126; e 129
E. Salmos Relacionados
1. Salmos 14 e 53 são os mesmos, exceto em relação ao nome de Deus
a. Salmo 14 usa YHWH
b. Salmo 104 usa Elohim
2. Salmos 103 e 104 estão ligados:
a. mesma abertura e fechamento
b. Salmo 103 usa YHWH como Salvador e Redentor
c. Salmo 104 usa Elohim como Criador e Mantenedor
3. Salmos 32 e 51, ambos possivelmente se relacionam com o pecado de Davi com Bate-Seba
4. Salmos 57.7-11 e 60.5-12 são combinados dentro do Salmo 108
5. Salmo 18 é repetido a partir de 2 Sm. 21.1-51
F. Por que 150 Salmos em 5 livros
1. possivelmente 150 salmos são paralelos as 150 divisões da sinagoga na Lei para a leitura pública nos
sábados
2. possivelmente cinco livros paralelos aos cinco livros de Moisés
VII. Termos Musicais no Saltério
A. Os termos musicais nos cabeçalhos usado para descrever diferentes tipos de salmos
1. Mizmor significa "arrancar". Estes salmos eram aqueles que deveriam ser cantados e acompanhados por
instrumentos musicais. Há 57 destes.
2. SHIR refere-se a canções de todos os tipos. Há 30 destes.
3. Masquil ou Maskil que denota canções de habilidades especiais ou salmos de ensino. Há 30 destes.
4. MITCHTAM ou MITKHTAM - o significado deste termo é incerto. A partir de uma possível
a. raiz hebraica que poderia significar "ouro" ou "precioso"
b. de uma raiz acadiana que poderia significar "escondido" ou "não publicado"
c. de uma raiz árabe que poderia significar "expiatório" ou "perdão"
Há seis destes.
5. Palal significa oração. Ele é usado para descrever os salmos de Davi nos livros I & II (cf. Sl. 72.20). Ela
também é encontrada no cabeçalho dos Salmos 17; 86; 90; 102; 142; e possivelmente 122.
B. os termos musicais que descrevem o jogo ou canto do Salmo
1. SELAH é usada 71 vezes em 39 salmos e Hc. 3.3, 9, 13. Seu significado é incerto. Há várias teorias:
a. a partir da LXX "interlúdio" para a meditação ou efeito dramático
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b. da raiz hebraica "levantar", portanto, uma elevação ou forte
c. os rabinos dizem que é uma afirmação como "amém", que significa "para sempre"
2. SHIGGAION ou SIGIONOTE é usado no Salmo 7 e Habacuque 3. É um lamento ou canto fúnebre
expressando tristeza. Ele tem uma forma poética altamente emocional.
3. NEGINOTH é usado 6 vezes nos Salmos e em Hc. 3.19. Significa "em instrumentos de cordas".
4. SEMINITE é usada duas vezes. Pode significar "na oitava" ou "em oito". É o posto de ALAMOTE,
portanto, possivelmente para vozes masculinas (cf. 1 Cr. 15.21).
5. ALAMOTE é usado 4 vezes. Refere-se às vozes soprano feminino (cf. 1 Cr. 15.20).
6. MECHILOTH é usado uma vez. Significa "em instrumentos de sopro."
7. GITTITH é usado 3 vezes. Significa "na harpa."
8. Existem várias referências aos tons especificamente nomeados, Salmo 9; 22; 45; 53; 56; 5759; 60; 62; 69; 75; 77; 80; e 88
VIII. FIM DE SALMOS
A. Israel acreditava que toda a vida estava relacionada a Deus pela aliança. Os Salmos são a liberação da
humanidade a Deus das emoções mais profundas da vida (temor e intimidade). Eles serviam tanto no culto
corporativo, como nas devoções individuais. Eles eram uma forma litúrgica de contar e acentuar a história e
a teologia de Israel.
B. Israel acreditava em um e apenas um Deus pessoal e cuidadoso e que eles eram o objeto especial do Seu
amor. A fé não era litúrgica ou credo, mas pessoal e diária. A forma poética dos Salmos nos ajuda a
expressar o nosso eu religioso a Deus. A pessoa principal do AT é Deus!
C. Todos os Salmos podem ter começado como expressões individuais de fé pessoal, que foram
posteriormente utilizados pela comunidade de fé (cf. Salmo 23; 139, etc).
D. A partir do uso no NT das citações dos Salmos é óbvio que eles eram revelatórios, bem como
emotivos. Eles refletem verdades sobre Deus, a humanidade, o pecado, a esperança, o Messias e
restauração.
IX. procedimentos de interpretação
A. Este comentário procura interpretar o Salmo à luz de
1. seu contexto histórico (ou seja, visão de mundo)
2. seu gênero
3. Vendo como os autores do NT utilizaram os Salmos (LXX) para revelar e explicar o evangelho de Jesus
Cristo
4. Finalmente, aplicando estas verdades para o nosso dia, mas esse significado deve seguir o número 1, 2,
3!
B. Eu escolhi analisar o paralelismo, listando os elementos. Isso viola o gênero, mas espero que isto ajudará os
pensadores ocidentais modernos a verem a ênfase do autor original e o conteúdo.
C. Cada leitor / intérprete precisa buscar os pontos principais do autor original e não interpor o seu
próprio. Isso é difícil em um antigo livro poético. Muitas vezes os modernos leem os Salmos como o jornal
da manhã, escritos diretamente a eles em sua língua e cultura. Com este método de interpretação, pode-se
fazer os Salmos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa!
Deve haver um ponto principal para cada e todas as estrofes. O problema é, as estrofes não são uma
questão técnica, mas uma questão subjetiva. Devemos nos esforçar sobre onde dividir esses poemas
antigos e termos certeza de que temos a mesma quantidade de verdades / pontos como o autor original
inspirado.
D. Um ponto final, para mim, o NT é o intérprete adequado do AT. Os Salmos não são a nova aliança, mas
aliança mosaica! Eles devem ser interpretados e aplicados à luz da revelação do NT.
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LIVRO 1
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SALMO 1
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS*
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O justo e o ímpio
contrastados

O caminho do justo e o
Fim do Ímpio

O contraste do destino do
justo e do ímpio (Salmo de
Sabedoria)

Felicidade verdadeira

Os dois caminhos

1.1-3

1.1-3

1.1-3

1.1-3

1.1-2
1.3-4ª

1.4-6

1.4-6

1.4-6

1.4-6
1.4b-6

* Embora eles não sejam inspirados, a divisão em parágrafos é a chave para compreender e seguir a intenção do
autor original. Cada tradução moderna tem dividido e resumido os parágrafos. Cada parágrafo tem um tópico
central, verdade ou pensamento. Cada versão aborda o assunto em sua própria maneira distinta. Enquanto você lê
o texto, pergunte-se qual tradução compreende a sua compreensão do assunto e das divisões em versículo. Em
cada capítulo, devemos ler a Bíblia em primeiro lugar e tentar identificar seu assunto principal (parágrafos), e
depois comparar a nossa compreensão com as versões modernas. Só quando entendemos a intenção do autor
original, seguindo sua lógica e apresentação podemos realmente entender a Bíblia. Somente o autor original é
inspirado, leitores não tem o direito de alterar ou modificar a mensagem. Os leitores da Bíblia têm a
responsabilidade de aplicar a verdade inspirada em seu cotidiano e em suas vidas.
Observe que todos os termos técnicos e abreviações são completamente explicados nos seguintes documentos:
Termos Gramaticais Hebraicos, Crítica Textual e Glossário.
CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Esta é uma introdução geral ao Saltério. Kyle Yates, em seu maravilhoso livro Preaching from Psalms,
pp. 115-124, diz que este salmo descreve "o reino do homem."
1. seu caráter
2. sua influência
3. sua conduta
4. seu destino
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B. Este Salmo exprime o ensinamento judaico tradicional, que será o de abençoar os justos nesta vida e
castigar os maus (ou seja, as duas maneiras, cf. Dt. 30.1, 15-20). Existem tipos de pessoas que são
igualmente descritas em Jr. 17.5-8.
C. Jesus aparentemente usa Salmo 1 como base para o Seu Sermão da Montanha, Mateus 5-7.
Neste contexto, estas palavras não são dirigidas a todos os seres humanos, mas para o povo da aliança,
as pessoas que conhecem a revelação de YHWH, mas que optaram por ignorá-la. Parece que Mt.7.13-14
também é baseado neste mesmo aspecto crucial da fé. Abaixo estão as notas do meu comentário sobre
Mateus. Você pode ver todo o comentário na www.freebiblecommentary.org.
Mateus 7
Mateus 7.13 Esse versículo implica (1) passar pelo portão e, em seguida, caminhar em um caminho; ou (2)
andar em um caminho que leva a um portão; ou (3) é um exemplo de paralelismo hebraico? O fato de que o
portão apareça em primeiro lugar e, em seguida, implique uma referência de alguém conhecer a Deus de uma
forma pessoal através dos ensinamentos de Jesus e posteriormente a vivência em um novo reino da
vida. Parte da confusão aqui pode ser atribuído ao tríplice aspecto da salvação bíblica: (1) a fé inicial e o
arrependimento; (2) estilo de vida semelhante a Cristo; e (3) fim escatologico. Esta parábola é paralela em
Lucas 13.23-27. Veja o Tópico Especial: O uso de "Porta" no NT.
▣ "porta estreita" Este tipo de verdade proverbial tem sido tradicionalmente conhecidO como "os dois
caminhos" (cf. Dt 30.15, 19; Sl 1; Pro. 4.10-19; Is. 1.19-20 e Jr. 21.8). É difícil identificar a quem Jesus
estava falando: (1) para os discípulos, (2) para fariseus, ou (3) para a multidão. O contexto geral implicaria
que o versículo refere-se a Mt. 5.20 e Mt.5.48. Se assim for, então isso implicaria que a natureza restrita do
portão não tinha regras, como o legalismo farisaico, mas o estilo de vida que fluía para fora de um
relacionamento com Cristo. Cristo tem regras (cf. Mt. 11.29-30), mas elas fluem a partir de um coração
mudado! Se colocarmos este versículo em relação a um contexto judaico-gentil (cf. Sl. 6.7, 32), por tanto, ele
refere-se a crença em Jesus como Salvador (porta) e Senhor (caminho).
Começando com Mt. 7.13-27 há uma série de contrastes relativos às pessoas religiosas.
1. As duas maneiras de executar deveres religiosos (Mt. 7.13-14)
2. Os dois tipos de líderes religiosos (Mt. 7.15-23)
3. As duas bases de uma vida religiosa (Mt. 7.24-27)
A questão não é a que grupo de pessoas religiosas Jesus se refere, mas a forma como as pessoas religiosas
respondem a sua compreensão da vontade de Deus. Alguns usam a religião como um disfarce para ganhar
elogios imediatos e recompensas dos homens. É um estilo de vida focado no "eu" e no "agora" (cf. Is. 29.13;
Colossenses 2.16-23). Os verdadeiros discípulos ordenam suas vidas à luz das palavras de Jesus sobre o
presente e futuro Reino de Deus.
▣ "entrai pela porta estreita; porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são
muitos os que entram por ela" "Caminho" pode ser (1) uma metáfora para o estilo de vida e (2) o mais
antigo título da igreja (At. 9.2; 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22; 18.25-26). Este versículo implica que a salvação não
é uma decisão fácil, que se encaixa com a cultura mainstream, mas uma mudança decisiva de vida, que
remete a obediência aos princípios de Deus. O fato de que uma forma leva à destruição mostra o resultado
final daqueles que vivem uma vida independente de Deus. Muitas vezes, eles parecem muito religiosos (cf. Is.
29.13; Mt. 7.21-23; Cl. 2.23)!
Esta frase tem uma variável típica do manuscrito grego. No primeiro versículo diz: "entrai pela porta
estreita", mas na segunda metade "da porta" é omitido no manuscrito uncial * א, alguns manuscritos antigos
em latim, alguns manuscritos da Vulgata, o Diatessaron, e os textos gregos usados por Clement e
Eusébio. Ela está presente nas unciais  א1, B, C, L, W, e alguns latins arcaicos, os manuscritos da Vulgata,
siríaca e copta. Então a questão é. "Foi inserido para manter o equilíbrio" ou "por acidente?" A UBS 4 dá o
texto mais longo (isto é, a sua inclusão) uma classificação de "B" (quase certo). No entanto, a sua inclusão ou
exclusão não altera o sentido do texto. Isto é verdade para a grande maioria das variações do NT dentre os
5.300 Novos Testamentos gregos que existem hoje! Veja Bruce Metzger, A Textual Commentary on the
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Greek New Testament, p. 19.
Mateus 7.14 Em tempos de "crença-fácil" este equilíbrio é necessário! Isto não é dizer que o cristianismo
dependente de esforço humano, mas sim que a vida de fé será preenchida com perseguição. "Estreita" neste
versículo compartilha a mesma raiz como "tribulação" ou "perseguição" em outras passagens do NT. Esta
ênfase é exatamente o oposto do Mt. 11.29-30. Estes dois versículos poderiam ser caracterizados como a
"porta" e o "caminho". Chegamos a Deus através de Jesus como um dom gratuito de Deus (cf. Rm. 3.24;
5.15-17; 6.23; Ef. 2.8-9), mas uma vez que o conhecemos, é a pérola de grande valor para o qual nós
vendemos tudo o que temos para segui-Lo. A salvação é absolutamente livre, mas custa tudo o que somos e
temos.
A frase "poucos são os que a encontram" deve ser comparada com Mt. 7.13 e Lucas 13.23-24. A questão é
"mais serão perdidos do que salvos?" O versículo ensina esta distinção numérica?
D. Os rabinos combinam o Salmo 1 e 2 em um salmo. Isto pode ser confirmado, em
1. Atos 13.33, o que exige Salmo 2 "o primeiro salmo" (MS D e latim antigo)
2. o uso de "abençoado" em Sl. 1.1 e 2.12 podem ser uma técnica literária chamada de inclusio
3. surpreendentemente nem Salmo 1 nem o Salmo 2 tem uma frase introdutória no MT
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 1.1-3
1
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores.
2
Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR,
e na sua lei medita de dia e de noite.
3
Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas,
que, no devido tempo, dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha;
e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
1.1-3 Parece haver uma progressão de elementos de tempo nestes versículos de abertura. Os VERBOS
hebraicos não expressam tempo, somente contexto. É possível que:
1. os VERBOS PERFEITOS de Sl. 1.1 denotem tempo passado (ou seja, como essa pessoa viveu)
2. O VERBO IMPERFEITO de Sl. 1.2 denota tempo atual (ou seja, forma como a pessoa vive todos os dias)
3. O versículo 3 começa com um VERBO PERFEITO com uma lei (veja Tópico Especial: Gramática Hebraica),
que poderia denotar uma condição futura como bem-aventurança (fecundidade esperada)
1.1 A palavra "bem-aventurado" é PLURAL, mas o OBJETO é SINGULAR, "o homem". Isto poderia ser explicado:
1. o PLURAL é uma forma hebraica para designar todas as bênçãos de Deus
2. "o homem" é um PLURAL SINGULAR denotando todos os homens que conhecem e obedecem a Deus (ou
seja, Tiago 1.2-23). Isto é como o termo "uma árvore" é usado em Sl. 1.3a.
Esta palavra ("bem-aventurado", BDB 80) significa "feliz", "honrado", ou "bem de vida" (cf. Mt. 5.3-12).
Nenhum ser humano pode ser "feliz" à parte de Deus. Fomos criados por Ele e para Ele (cf. Gn. 1.26-27;
3.8). Até o nosso relacionamento com o nosso Criador é vibrante, todas as outras áreas da vida física não trazem
felicidade verdadeira e duradoura! Este relacionamento tem características observáveis!
TÓPICO ESPECIAL: BÊNÇÃO
Há vários tipos de bênçãos (BDB 139) no AT. As duas mais comuns são:
1. Bênçãos de Deus
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a. para todas as nações através de Abraão (e dos Patriarcas), Gn 12.3; 22.18; 27.29; Atos 3.25; Gl 3.8
b. condicionadas ao arrependimento, Êx 32.29; Joel 2.12-14
c. condicionadas à obediência à aliança, Lv 25.18-21
d. um relacionamento apropriado com Deus traz prosperidade (i.e., as maldições vs. bênçãos), Dt
11.26, 27, 29; 23.5; 28.2, 8; 30.1, 19; Js 8.34; Sl 133.3;
e. sobre Israel obediente, Dt 12.15; 16.17; 32.23; Is 44.3; Ez 34.25-31; Ml 3.10-12
f. sobre os sacerdotes levíticos, Ez 44.28-31; M 3.10-12
g. sobre Davi e a linhagem messiânica, II Sm 7.29; Sl 3.8; 21.3; 118.26 (cf. Mt 21.9; 23.39; Marcos
11.9; Lucas 13.35; 19.38; João 12.13)
h. sobre aquele que é enviado por Deus, Sl 118.26; 129.8
2. as bênçãos de dos pais
a. Isaque abençoando Jacó (por trapaça), Gn 27.12,18-29, 35
b. Jacó, Gn 49.3-27,28, 29
c. Moisés (pai substituto), Dt 33.1-25
A palavra de Deus, e para esse assunto, as bênçãos faladas dos Patriarcas, tornou-se um poder
independente, auto-dirigido para realizar seu propósito, Is 55.11; 45.23; Mt 24.35 (5.17-19); Marcos
13.31; Lucas 21.33. O poder da palavra falada pode ser visto em:
1. criação (i.e., "Ele disse. . .")
2. Messias chamado"palavra", João 1.1, 14; I João 1.1; Ap 19.13
A maior bênção de Deus é Ele mesmo! Sua presença pessoal com, para nós!
▣ Observe os três VERBOS Qal PERFEITOS que denotam ações, características e atitudes (ou seja, caráter afirmado).
1. não ande segundo o conselho dos ímpios
2. não se detém no caminho dos pecadores
3. não se assente na roda dos escarnecedores
O "bem-aventurado" fiel seguidor é descrito por negações em Sl. 1.1 e por suas ações em Sl. 1.2.
▣ "anda no conselho dos ímpios" Isto se refere a ter um companheiro com este estilo de vida. Esta ênfase no
estilo de vida é reforçada pelo uso dos VERBOS "anda... detêm... assenta..." Somos afetados pelo grupo a que
pertencemos, nossos pares (cf. 1 Cr. 15.33).
O termo "pecadores" (BDB 957) refere-se não só aos transgressores ativos da lei (ou seja, as comissões e
omissão), mas também para aqueles que deixam Deus fora de suas vidas (ou seja, ateu prático).
▣ "SENHOR" Este é o nome da aliança para a divindade de Israel, YHWH.
TÓPICO ESPECIAL: OS NOMES PARA A DIVINDADE
A. El (BDB 42, KB 48)
1. O significado original do termo genérico antigo para a divindade é incerto, embora muitos eruditos
acreditem que ele vem da raiz acádia, "ser forte” ou "ser poderoso” (cf. Gn 17.1; Nm 23.19; Dt 7.21; Sl
50.1).
2. No panteão cananeu o deus eminente é El (textos de Ras Shamra)
3. Na Bíblia El é freqüentemente composto com outros termos. Estas combinações se tornaram uma
maneira de caracterizar Deus.
a. El-Elyon (Deus Altíssimo, BDB 42 & 751 II), Gn 14.18-22; Dt 32.8; Is 14.14
b. El-Roi ("Deus que vê” ou "Deus que Se revela”, BDB 42 & 909), Gn 16.13
c. El-Shaddai ("Deus Todo-poderoso” ou "Deus de todo compaixão” ou "Deus da montanha”, BDB 42
& 994), Gn 17.1; 35.11; 43.14; 49.25; Êx 6.3
d. El-Olam ("o Deus Eterno”, BDB 42 & 761), Gn 21.33. Este termo é teologicamente ligado à
promessa de Deus a Davi, II Sm 7.13, 16
e. El-Berite ("Deus da Aliança”, BDB 42 & 136), Jz 9.46
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4. El é igualado com
a. YHWH em Sl 85.8; Is 42.5
b. Elohim em Gn 46.3; Jó 5.8, "Eu sou El, o Elohim de teu pai”
c. Shaddai em Gn 49.25
d. "zeloso” em Êx 34.14; Dt 4.24; 5.9; 6.15
e. "misericordioso” em Dt 4.31; Ne 9.31;
f. "grande e temível” em Dt 7.21; 10.17; Ne 1.5; 9.32; Dn 9.4
g. "conhecimento” em I Sm 2.3
h. "minha fortaleza e minha força” em II Sm 22.33
i. "meu vingador” em II Sm 22.48
j. "o santo” em Is 5.16
k. "forte” em Is 10.21
l. "minha salvação” em Is 12.2
m. "grande e poderoso” em Jr 32.18
n. "retribuição” em Jr 51.56
5. Uma combinação de todos os principais nomes do AT para Deus é encontrada em Josué 22.22 (El,
Elohim, YHWH, repetidos)
B. Elyon (BDB 751, KB 832)
1. Seu significado básico é "alto”, "exaltado” ou "elevado” (cf. Gn 40.17; I Rs 9.8; II Rs 18.17; Ne 3.25; Jr
20.2; 36.10; Sl 18.13).
2. É usado num sentido paralelo a vários outros nomes/títulos de Deus.
a. Elohim – Sl 47.1, 2; 73.11; 107.11
b. YHWH – Gn 14.22; II Sm 22.14
c. El-Shaddai – Sl 91.1, 9
d. El ¬– Nm 24.16
e. Elah – usado muitas vezes em Daniel 2-6 e Esdras 4-7, ligado com illair (aramaico para "Deus
Elevado”) em Dn 3.26; 4.2; 5.18, 21
3. É muitas vezes usado por não-israelitas.
a. Melquisedeque, Gn 14.18-22
b. Balaão, Nm 24.16
c. Moisés, falando das nações em Dt 32.8
d. Evangelho de Lucas no NT, escrevendo aos gentios, também usa o equivalente grego Hupsistos (cf.
1.32, 35, 76; 6.35; 8.28; Atos 7.48; 16.17)
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), usado fundamentalmente em poesia (BDB 43,KB 52)
1. Este termo não é encontrado fora do Antigo Testamento.
2. Esta palavra pode designar o Deus de Israel ou os deuses das nações (cf. Êx 3.6; 20.3). A família de
Abraão era politeísta (cf. Js 24.2).
3. Pode referir-se aos juízes israelitas (cf.Êx 21.6; Sl 82.6).
4. O termo elohim é também usado para outros seres espirituais (anjos, o demoníaco) em Dt 32.8 (LXX);
Sl 8.5; Jó 1.6; 38.7.
5. Na Bíblia é o primeiro título/nome para Divindade (cf. Gn 1.1). É usado exclusivamente até Gn 2.4,
onde é combinado com YHWH. Ele basicamente (teologicamente) se refere a Deus como criador,
sustentador e provedor de toda a vida neste planeta (cf. Sl 104).
É sinônimo com El (cf. Dt 32.15-19). Pode também ser paralelo a YHWH como Salmo 14 (Elohim,vv. 1, 2, 5;
YHWH, vv. 2, 6; até Adon, v.).
6. Embora PLURAL e usado para outros deuses, este termo muitas vezes designa o Deus de Israel, mas
geralmente tem o VERBO SINGULAR para denotar o uso monoteísta (veja Tópico Especial:
Monoteísmo0
7. É estranho que um nome comum para o Deus monoteísta de Israel seja PLURAL! Embora não haja
certeza,
aqui
estão
as
teorias.
a. O hebraico tem muitos PLURAIS, muitas vezes usados para ênfase. Estritamente relacionado com
isto é o aspecto gramatical hebraico posterior chamado "o plural de majestade”, onde o plural é usado
para magnificar um conceito.
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b. Isto pode se referir ao conselho angélico, com que Deus se reúne no céu e que faz Seu mandado (cf. I
Rs 22.19-23; Jó 1.6; Sl 82.1; 89.5, 7).
c. É ainda possível que isto reflita a revelação do NT do único Deus em três pessoas. Em Gn 1.1 Deus
cria; Gn 1.2 o Espírito habita, e do NT Jesus é o agente de Deus o Pai na criação (cf. João 1.3, 10; Rm
11.36; I Co 8.6; Cl 1.15; Hb 1.2; 2.10).
D. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. Este é o nome que reflete a divindade como o Deus que faz o pacto; Deus como salvador, redentor! Os
seres humanos quebram os pactos, mas Deus é leal à Sua palavra, promessa, pacto (cf. Salmo 103). Este
nome é mencionado primeiro em combinação com Elohim em Gn 2.4. Não há dois relatos da criação em
Gn 1-2, mas duas ênfases:
(1) Deus como o criador do universo (o físico)
(2) Deus como o criador especial da humanidade.
Gênesis 2.4-3.24 começa a revelação especial sobre a posição e propósito privilegiado da humanidade,
assim como o problema do pecado e rebelião e associado com a posição única.
2. Em Gn 4.26 é dito que "daí se começou a invocar o nome do SENHOR” (YHWH). Entretanto, Êx 6.3
implica que o povo do pacto primitivo (os patriarcas e suas famílias) conhecia a Deus apenas como ElShaddai. O nome YHWH é explicado somente uma vez em Êx 3.13-16, esp. v. 14. Entretanto, os escritos
de Moisés freqüentemente interpretam palavras por jogos de palavra popular, não etimologias (cf. Gn 17.5;
27.36; 29.13-35). Têm havido várias teorias quanto ao significado deste nome (tirado de IDB, vol. 2, pp.
409-11).
a. de uma raiz árabe, "mostrar amor fervente”
b. de uma raiz árabe, "soprar” (YHWH como Deus da tempestade)
c. de uma raiz ugarítica (cananéia) "falar”
d. seguindo uma inscrição fenícia, um particípio causativo significando "O que sustém” ou "O que
estabelece”
e. da forma hebraica Qal "O que é”, ou "O que está presente” (em SENTIDO FUTURO, "O que será”)
f. da forma hebraica Hifil "O que faz ser”
g. da raiz hebraica "viver” (e.g., Gn 3.21), significando "O sempre existente, único existente”
h. do contexto de Êx 3.13-16 um jogo sobre a forma IMPERFEITA usada num SENTIDO PERFEITO,
"Eu continuarei a ser o que eu costumava ser” ou "Eu continuarei a ser o que Eu tenho sempre sido”
(cf. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament [Uma Pesquisa de Sintaxe no Antigo
Testamento], p. 67). O nome completo YHWH é muitas vezes expresso em abreviatura ou
possivelmente numa forma original
(1) Yah (e.g., Hallelu – yah, BDB 219, cf. Êx 15.2; 17.16; Sl 89.9; 104.35)
(2) Yahu ("ias” final de nomes, e.g., Isaías)
(3) Yo ("Jo” começo de nomes, e.g., Josué ou Joel)
3. No judaísmo posterior este nome do pacto se tornou tão santo (o tetragrama) que os judeus tinham medo
de dizê-lo temendo que eles quebrassem o mandamento de Êx 20.7; Dt 5.11; 6.13. Assim eles substituíram
o termo hebraico por "dono”, "amo”, "esposo”, "senhor” – adon ou adonai (meu senhor). Quando eles
vinham a YHWH na sua leitura dos textos do AT eles pronunciavam "senhor”. É por isso que YHWH é
escrito SENHOR nas traduções inglesas.
4. Como com El, YHWH é muitas vezes combinado com outros termos para enfatizar certas características
do Deus da Aliança de Israel. Enquanto há muitos possíveis termos de combinação, aqui estão alguns.
a. YHWH – Yireh (YHWH proverá, BDB 217 & 906), Gn 22.14
b. YHWH – Rophekha (YHWH é o teu sarador, BDB 217 & 950, PARTCÍPIO Qal), Êx 15.26
c. YHWH – Nissi (YHWH é a minha bandeira, BDB 215 & 651), Êx 17.15
d. YHWH – Meqaddishkem (YHWH o que te santifica, BDB 217 & 872, PARTICÍPIO Piel), Êx 31.13
e. YHWH – Shalom (YHWH é Paz, BDB 217 & 1022), Jz 6.24
f. YHWH – Sabbaoth (YHWH dos Exércitos, BDB 217 & 878), I Sm 1.3, 11; 4.4; 15.2;
freqüentemente nos Profetas
g. YHWH – Ro‘I (YHWH é meu pastor, BDB 217 & 944, PARTCÍPIO Qal), Sl 23.1
h. YHWH – Sidqenu (YHWH é nossa justiça, BDB 217 & 841), Jr 23.6
i. YHWH – Shammah (YHWH está ali, BDB 217 & 1027), Ez 48.35
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▣ "caminho dos pecadores" Na raiz da palavra é "caminho" (cf. Sl. 1.6 [duas vezes]) e é outro termo usado para
estilo de vida. No NT os seguidores fiéis foram descritos pela primeira vez como o povo "do Caminho" (At 9.2;
19.9, 23; 22.4; 24.14, 22). Isto implica que a fé bíblica é mais do que assentimento a uma doutrina ou a
participação em um ritual, mas também é estilo de vida, obediência e relacionamento pessoal (ou seja, "ande", cf.
Ef. 4.1, 17; 5.2, 15).
▣ "roda dos escarnecedores" Todos nós temos pressupostos sobre a vida. "Escarnecedores" (BDB 539, KB
529, Qal PARTICÍPIO) representa o estereótipo de um pessimista irreligioso (ou seja, Is. 5.19; Jr. 17.15; Ez. 12.22,
27; Ml. 2.17; 1 Tm. 4.1; 2 Tm. 3.1-5; 2 Pd. 3.3-4; Judas, Sl. 1.18).
1.2 "Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR" O termo "lei" (BDB 435) significa "ensino". Nos Salmos "a
lei" sempre se refere aos ensinamentos gerais de Deus (Sl. 119), e não apenas aos escritos de Moisés. A lei não era
um fardo para o crente do AT (cf. Sl. 19.7-13), mas a própria revelação de YHWH para a longevidade, paz,
segurança, alegria e abundância.
TÓPICO ESPECIAL: TERMOS PARA A REVELAÇÃO DE DEUS (USANDO DEUTERONÔMIO E
SALMOS)
I. "Estatuto," BDB 349, "uma sanção, decreto ou ordenança"
A. Masculino, ( –חקKB, 346) Dt 4.1, 5, 6, 8, 14, 40, 45; 5.1; 6.1, 24; 7.11; 11.32; 16.12; 17.19; 26.17;
27.10; Sl 2.7; 50.16; 81.4; 99.7; 105.10, 45; 148.6
B. Feminino, ( – חקהKB, 347) Dt 6.2; 8.11; 10.13; 11.1; 28.15, 45; 30.10, 16; Sl 89.31; 119.5, 8, 12, 16,
23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 124, 135, 145, 155, 171
II. "Lei" BDB 435, KB 1710, "instrução"
– Dt 1.5; 4.44; 17.11, 18, 19; 27.3, 8, 26; 28.58, 61; 29.21, 29; 30.10; 31.9; Sl 1.2; 19.7; 78.10; 94.12;
105.45; 119.1, 18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109, 113, 126, 136, 142, 150, 153,
163, 165, 174
III. "Testemunhos" BDB 730, KB 790, "leis divinas"
A. PLURAL,  – עדהDt 4.45; 6.17, 20; Sl 25.10; 78.56; 93.5; 99.7; 119.22, 24, 46, 59, 79, 95, 119, 125,
138, 146, 152, 167, 168
B.  עדותou  – עדתSl 19.7; 78.5; 81.5; 119.2, 14, 31, 36, 88, 99, 111, 129, 144, 157
IV. "Preceitos" BDB 824, KB 959, "uma incumbência"
– Sl 19.8; 103.18; 111.7; 119.4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93, 94, 100, 104, 110, 128, 134, 141,
159, 168, 173
V. "Mandamentos" BDB 846, KB 622
– Dt 4.2, 40; 5.29; 6.1, 2, 17, 25; 8.1, 2, 11; 10.13; 11.13; 15.5; 26.13, 17; 30.11, 16; Sl 19.8; 119.6, 10,
19, 21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96, 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166, 176
VI. "Juízos/ordenanças" BDB 1048, KB 651 "regras" ou "justiça"
– Dt 1.17; 4.1, 5, 8, 14, 45; 7.12; 16.18; 30.16; 33.10, 21; Sl 10.5; 18.22; 19.19; 48.11; 89.30; 97.8; 105.5,
7; 119.7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 137, 149, 156, 160, 164; 147.19; 149.9
VII. "Seus caminhos" BDB 202, KB 231, diretrizes de YHWH para o estilo de vida do Seu povo
– Dt 8.6; 10.12; 11.22, 28; 19.9; 26.17; 28.9; 30.16; 32.4; Sl 119.3, 5, 37, 59
VIII. "Suas Palavras"
A. BDB 202, KB 211 – Dt 4.10, 12, 36; 9.10; 10.4; Sl 119.9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89,
101, 105, 107, 114, 130, 139, 147, 160, 161, 169
B. BDB 57, KB 67
1. "palavra" – Dt 17.19; 18.19; 33.9; Sl 119.11, 67, 103, 162, 170, 172
2. "promessa" – Sl 119.38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140, 148, 154
3. "mandamento" – Sl 119:158
Todos estes referem-se a revelação especial de Deus de Si mesmo para Israel. Eles são basicamente sinônimos.
Veja o Tópico Especial: Inspiração.
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▣ "medita de dia e de noite" Este VERBO (BDB 211, KB 237, Qal IMPERFEITO) indica uma "leitura leve" das
verdades reveladas de YHWH. Os antigos não liam silenciosamente, por isso, deve referir-se a leitura silenciosa.
Observe como esse VERBO é usado em:
1. meditar sobre os ensinamentos de YHWH - Sl. 1.2; Js. 1.8.
2. meditar sobre YHWH - Sl. 63.6
3. meditar sobre as obras de YHWH – Sl. 77.12; 143.5
4. meditar sobre o terror - Is. 33.18
Em que você medita?
A nossa vida intelectual é a semente para as nossas ações (cf. Pr. 23.7). Este versículo enfatiza o princípio da
continuação (ou seja, dia e noite), mantendo Deus e Sua vontade em nossa consciência. Este foi o propósito
original simbolizado no Dt. 6.8-9. Eu incluí o comentário a partir destes versículos aqui.
Deuteronômio 6
Dt. 6.8 "as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa" Originalmente esta frase parece ser
usada como uma metáfora (LXX). O contexto é oportunidades de estilo de vida do ensino da palavra de
Deus. No entanto, os rabinos tomaram este versículo muito literalmente, e começaram a envolver uma tira
de couro em torno de sua mão esquerda com uma pequena caixa (tefilin) anexada, que continha Escrituras
selecionadas da Torá. O mesmo tipo de faixa também era amarrada na testa. Estes "filactérios" ou "frontais"
(BDB 377) também são mencionados em Dt. 11.18 e Mt. 23.5.
Dt. 6.9 "E as escreverás no batente de tua casa e nas tuas portas" Este é um gesto simbólico, Deus faz
parte não só da nossa vida em casa, mas da nossa vida social (ou seja, a porta, cf. Dt. 21.19; 22.15,
24). Como o batente (BDB 265) da casa era muitas vezes visto como um lugar demoníaco nos mundos
grego e romano, no mundo judaico representava a presença de Deus (isto é, o lugar onde o sangue da
Páscoa era colocado, cf. Ex. 12.7, 22, 23).
"Nas tuas portas" (BDB 1044) pode se referir ao local de reunião e justiça social (ou seja, como os
portões da cidade). Normalmente, estas pequenas faixas e marcadores da porta (mezuza) continham várias
passagens conjuntas das Escrituras. Dt. 6.4-9; 11.13-21 e Êx. 13.1-10, 11-16.
1.3 "como árvore" Não é uma metáfora marcada em Jr. 17.5-8. Para uma comunidade do deserto, a árvore
frutífera era um símbolo de força e prosperidade.
▣ O VERBO (BDB 1060, KB 1670, firmemente plantada, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) significa "transplantado" (cf.
Sl. 92.14; Jr. 17.8; Ez. 17.10, 22; 19.10, 13; Os. 9.13) Isto implica que essa pessoa, como todas as pessoas, não era
originalmente um crente frutífero, a Maturidade leva tempo, esforço e, especialmente, a graça de Deus. Paulo usa
uma litania dos textos do AT para ilustrar o mal inicial dos seres humanos depois da queda (cf. Rm. 3.10-18).
1. Sl. 1.10-12 - Sl. 14.1-3; 53.1-4
2. Sl. 1.13 - Sl. 5.9; 140.3
3. Sl. 1.14 - Sl. 10.7
4. Sl. 1.15 -17 - Is. 59.7-8
5. Sl. 1.18 - Sl. 36.1
Todos nós estamos "transplantados" de rebelião em bem-aventurança!
▣ "corrente de águas" Este é PLURAL e fala de um sistema de irrigação elaborado.
▣ "no devido tempo, dá o seu fruto" Esta é uma metáfora bíblica para descrever uma vida espiritual madura (cf.
Mt. 7.15-27). O objetivo da fé é a fidelidade! Esta mesma imagem tem um cenário escatológico em Apocalipse
22.
▣ "cuja folhagem não murcha" Este é um tema escatológico (cf. Ez. 47.12; Ap. 22.2). Metáforas agrícolas eram
muito poderosas para os agricultores e pastores em áreas semi-áridas.
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1.3-4 "tudo quanto ele faz será bem sucedido... os ímpios não são assim" Esta visão do AT que as bênçãos
temporais e as maldições eram baseadas em uma vida espiritual (cf. Dt 28 e 30).
No entanto, isto deve ser equilibrado com a vida de Jó, Salmos 37 e 73, e também na revelação do NT. O AT é
uma aliança baseada em desempenho, mas o NT é uma aliança baseada em graça (cf. Jr. 31.31-34; Ez. 36.22-38;
Ef. 2.8-10). Ambos foram feitos para produzir seguidores de Deus que demonstrem o caráter de YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 1.4-6
4
Os ímpios não são assim;
são, porém, como a palha que o vento dispersa.
5
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores, na congregação dos justos.
6
Pois o SENHOR conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá.
1.4 "como a palha" Esta é uma metáfora bíblica comum para aquilo que é transitório, temporário ou passageiro
(cf. Sl. 35.5; 83.13; Jó 21.18; Is. 17.13; 29.5; 40.24; 41.15-16; Jr. 13.24; Os. 13.3).
Há duas maneiras de olhar para o julgamento dos ímpios.
1. temporais - nenhuma alegria, nenhuma prosperidade, a morte precoce (cf. Mt. 7)
2. escatológicos - cena do julgamento no fim dos tempos, em que o destino eterno é revelado (cf. Mateus 25;
Apocalipse 20)
1.5 "não prevalecerão" Este VERBO (BDB 763, KB 840) tem a conotação de um ambiente legal (cf. Pr. 19.21; Is.
14.24; Rm. 8.31-38). Pecadores / ímpios terão:
1. nenhum direito de apresentar o seu caso
2. nenhum direito de estar presentes no tribunal
3. nenhuma desculpa possível
4. nenhuma esperança para um julgamento positivo
▣ "o juízo" Isto implica que os indivíduos são responsáveis por suas ações e um dia irão dar contas a Deus (cf.
Mt. 25.31-46; 1 Co. 3.10-15; Ap. 20.11-15). No AT, esta verdade é desenvolvida gradualmente (cf. Jó 19.25-27;
Dn. 12.2).
▣ "o ímpio... pecadores" Existem vários títulos descritivos dados a quem não "caminha / permanece / sentar-se"
1. os ímpios, Sl. 1.1, 5, 6 (BDB 957)
2. pecadores, Sl. 1.1, 5 (BDB 308)
3. escarnecedores, Sl. 1.1 (BDB 539)
A NIDOTTE, vol. 3, p. 1202, lista os diferentes termos hebraicos que descrevem aqueles que não conhecem e
não seguem YHWH (o justo).
1. Os trabalhadores da iniquidade - Sl. 28.3; 92.7; 101.8; 141.9
2. malfeitores - Sl. 26.5; 37.9; Pr. 24.19
3. homens maus - Sl. 10.15; Pr. 4.14; 14.19; 24.20
4. homens cruéis - Jó 15.20; 27.13; Is. 13.11
5. pecadores - Sl. 1.1, 5; 104.35
6. escarnecedores - Sl. 1.1; Pr. 9.7
7. mentirosos - Sl. 58.3
8. transgressores - Pr. 2.22; 21.18; Jr. 12.1; Hc. 1.13
9. o inimigo - Jó 27.7; Sl. 3.7; 17.9; 55.3
▣ "na congregação dos justos" Observe o paralelismo entre esta frase e "no julgamento." Estas frases devem
referir-se a um encontro de verdadeiros e fiéis seguidores, onde os maus não são reconhecidos ou capazes de falar.
A "congregação" pode se referir a:
1. reunidos em adoração (Sl 22.25; 35.18; 40.9-10)
2. um título para o povo de Deus (Êx. 12.3, 6, 19, 47; 16.1, 2, 9, 10, 22)
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TÓPICO ESPECIAL: JUSTIÇA
"Justiça" é um tema tão crucial que um estudante da Bíblia deve fazer um extensivo estudo pessoal do
conceito.
Em caráter de OT Deus é descrito como "justo" ou "justo" (VERBO, BDB 842, 1.003
KB; SUBSTANTIVO masculino, BDB 841, 1.004 KB; SUBSTANTIVO feminino, BDB 842, 1006 KB). O
próprio termo mesopotâmico vem de um "rio cana", que foi usado como uma ferramenta de construção para
julgar a retidão horizontal de paredes e cercas. Deus escolheu o termo para ser usado metaforicamente de sua
própria natureza. Ele é o straight edge (governante), através da qual todas as coisas são avaliadas. Este
conceito afirma a justiça de Deus, bem como o Seu direito de julgar.
O homem foi criado à imagem de Deus (cf. Gn 1. 26-27; 5. 1,3; 9. 6). A humanidade foi criada para
comunhão com Deus (ie, Gênesis 3. 8). Toda a criação é um estágio ou pano de fundo para Deus e interação
da humanidade. Deus queria que Sua mais elevada criação, a humanidade, a conhecê-Lo, amá-Lo, servi-Lo e
ser como Ele! Lealdade da humanidade foi testado (cf. Gn 3) eo casal original falhou no teste. Isto resultou em
uma ruptura da relação entre Deus ea humanidade (cf. Rom. 5. 12-21).
Deus prometeu para reparar e restaurar a comunhão (cf. Gen. 3.15; veja o Tópico Especial. Eterno plano
redentor de YHWH). Ele faz isso através de Sua própria vontade e Seu próprio Filho. Os seres humanos eram
incapazes de restaurar a violação (cf. Rm 1. 18-3. 20; Apocalipse 5.).
Depois da queda, o primeiro passo de Deus para restauração foi o conceito de pacto baseado no Seu convite
e da humanidade arrependida, fiel, obediente resposta (cf. Jer. 31. 31-34; Ez. 36. 22-38). Por causa da Queda,
os seres humanos eram incapazes de ação apropriada (cf. Rom. 3. 21-31; Gálatas 3). O próprio Deus teve que
tomar a iniciativa para restaurar os seres humanos de quebra de aliança. Ele fez isso,
1. declarando a humanidade justa através da obra de Cristo (ie, justiça forense)
2. dando livremente a humanidade justiça através da obra de Cristo (ie, justiça imputada)
3. fornecer o Espírito interior que produz justiça (ou seja, a semelhança de Cristo, a restauração da
imagem de Deus) na humanidade
4. restaurar a comunhão do Jardim do Éden (Gênesis 1-2 compare com Apocalipse 21-22)
No entanto, Deus exige uma resposta pactual. Deus decreta (ie, dá livremente, ou seja, Romanos 5. 8;
6.23) e fornece, mas os seres humanos devem responder e continuar a responder em
1. arrependimento
2. fé
3. estilo de vida de obediência
4. perseverança
A justiça é, portanto, uma ação pactual, recíproca entre Deus e Sua criação mais elevada, com base no
caráter de Deus, a obra de Cristo, ea capacitação do Espírito, para que cada indivíduo deve pessoalmente e
continuamente responder apropriadamente. O conceito é chamado "justificação pela graça mediante a fé"
(ie, Ef. 2. 8-9). O conceito é revelado nos Evangelhos, mas não nestes termos. Ele é definido
principalmente por Paulo, que usa o termo grego "justiça" em suas várias formas mais de 100 vezes.
Paulo, sendo um rabino treinado, usa o termo dikaiosune em seu sentido hebraico do termo tsaddiq usado
na Septuaginta, não da literatura grega. Nos escritos gregos, o termo está ligado a alguém que vos conformeis
com as expectativas da Divindade e da sociedade (ou seja, Noé, Jó). No sentido hebraico, é sempre estruturado
em termos da aliança (veja Tópico Especial. Concerto). YHWH é um Deus moral justo, ético. Ele quer que
seu povo para refletir o Seu caráter. Humanidade redimida torna-se uma nova criatura (cf. 2 Cor 5.17;. 6.15
Gal.). Essa novidade resulta em um novo estilo de vida de santidade (cf. Mt 5-7; Gal. 5. 22-24; James; 1
João). Desde que Israel era uma teocracia não havia nenhuma delineação clara entre o secular (normas da
sociedade) eo sagrado (vontade de Deus). Esta distinção é expressa em termos hebraico e grego sendo
traduzidos para o Inglês como "justiça" (relativo à sociedade) e "justiça" (relativo à religião).
O evangelho (boas novas) de Jesus é que a humanidade caída foi restaurado à comunhão com Deus. Isto foi
conseguido através do amor, misericórdia e graça do Pai; vida, morte e ressurreição do Filho; e cortejar e do
Espírito desenho ao evangelho. Justificação é um ato gratuito de Deus, mas deve resultar em piedade (posição
de Agostinho, que reflete tanto a ênfase da Reforma na gratuidade do evangelho quanto a ênfase católico
romano em uma vida mudou de amor e fidelidade). Para reformadores o termo "justiça de Deus" é
um GENITIVO OBJETIVO (ou seja, o ato de fazer a humanidade pecadora aceitável a Deus [santificação
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posicional], enquanto que para os católicos é um GENITIVO subjetivo, que é o processo de tornar-se mais
semelhante a Deus [experiencial santificação progressiva]. Na realidade é certamente ambas !!)
A meu ver toda a Bíblia, de Gênesis 4 - Apocalipse 20 é um registro de Deus de restaurar a comunhão do
Éden. A Bíblia começa com Deus ea humanidade em comunhão num cenário terreno (cf. Gênesis 1-2) ea
Bíblia termina com o mesmo cenário (cf. Apocalipse 21-22). Imagem eo propósito de Deus serão restaurados!
Para documentar as discussões acima observe as seguintes passagens selecionadas do NT ilustrando o
grupo de palavra grega.
1. Deus é justo (muitas vezes ligado a Deus como Juiz)
a. Romanos 3.26
b. 2 Tessalonicenses 1. 5-6
c. 2 Timóteo 4. 8
d. Apocalipse 16. 5
2. Jesus é justo
a. Atos 03.14; 07.52; 22.14 (título de Messias)
b. Mateus 27.19
c. 1 João 2. 1,29; 3. 7
3. vontade de Deus para Sua criação é justiça
a. Levítico 19. 2
b. Mateus 5.48 (cf. 5. 17-20)
4. meios de fornecer e produzir justiça de Deus
a. Romanos 3. 21-31
b. Romanos 4
c. Romanos 5. 6-11
d. Gálatas 3. 6-14
5. Dado por Deus
a. Romanos 3.24; 06.23
b. 1 Coríntios 1.30
c. Efésios 2. 8-9
6. recebida pela fé
a. Romanos 1.17; 3. 22,26; 4. 3,5,13; 09.30; 10. 4,6,10
b. 2 Coríntios 5. 7,21
7. Através de atos do Filho
a. Romanos 5.21
b. 2 Coríntios 5.21
c. Filipenses 2. 6-11
8. A vontade de Deus é que Seus seguidores ser justo
a. Mateus 5. 3-48; 7. 24-27
b. Romanos 2.13; 5. 1-5; 6. 1-23
c. Efésios 1. 4; 02.10
d. 1 Timóteo 6.11
e. 2 Timóteo 2.22; 03.16
f. João 3. 7
g. 1 Pedro 2.24
9. Deus julgará o mundo com justiça
a. Atos 17.31
b. 2 Timóteo 4. 8
A justiça é uma característica de Deus, dada gratuitamente à humanidade pecadora através de Cristo. Isto é
1. um decreto de Deus
2. um dom de Deus
3. um ato de Cristo
4. uma vida para ser vivida
Mas é também um processo de tornar-se justo que deve ser vigorosamente perseguidos e firmemente, que
um dia será consumado na Segunda Vinda. A comunhão com Deus é restaurada na salvação, mas progride ao
longo da vida para se tornar um encontro cara-a-cara com Ele (cf. 1 João 3. 2) a morte ou a Parousia!
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Aqui está uma boa citação para concluir esta discussão. Ele é retirado do Dicionário de Paulo e suas
cartas de IVP
"Calvin, mais do que Lutero, enfatiza o aspecto relacional da justiça de Deus. Visão de Lutero da justiça de
Deus parece conter o aspecto de absolvição. Calvin enfatiza a natureza maravilhosa da comunicação ou
oferecimento de justiça de Deus para nós" ( p. 834).
Para mim, o relacionamento do crente com Deus tem três aspectos.
1. o evangelho é uma pessoa (ênfase da Igreja Oriental e Calvino)
2. o evangelho é a verdade (ênfase de Agostinho e Lutero)
3. o evangelho é uma vida transformada (ênfase católica)
Eles são tudo verdade e deve ser realizada em conjunto por um saudável, som, o cristianismo bíblico. Se
qualquer um é mais enfatizado ou depreciado, problemas ocorrem.
Devemos acolher Jesus!
Nós devemos crer no evangelho!
Devemos perseguir a semelhança de Cristo!
1.6 "o SENHOR conhece" O termo "conhecer" significa "relação pessoal e íntima" (Gn. 4.1; Jr. 1.5).
TÓPICO ESPECIAL: CONHECER (usando principalmente Deuteronômio como um paradigma)
A palavra hebraica "conhecer" (yada, BDB 393, KB 390) tem vários sentidos (campos semânticos) no Qal.
1. compreender o bem e o mal – Gn 3.22; Dt 1.39; Is 7.14, 15; Jonas 4.11
2. conhecer pelo entendimento – Dt 9.2, 3, 6; 18.21
3. conhecer pela experiência – Dt 3.19; 4.35; 8.2, 3, 5; 11.2; 20.20; 31.13; Js 23.14
4. considerar – Dt 4.39; 11.2; 29.16
5. conhecer pessoalmente
a. uma pessoa – Gn 29.5; Êx 1.8; Dt 22.2; 33.9
b. um deus – Dt 11.28; 13.2, 6, 13; 28.64; 29.26; 32.17
c. YHWH – Dt 4.35, 39; 7.9; 29.6; Is 1.3; 56.10, 11
d. sexual – Gn 4.1, 17, 25; 24.16; 38.26
6. uma habilidade ou conhecimento aprendido – Is 29.11, 12; Amós 5.16
7. ser sábio – Dt 29.4; Pv 1.2; 4.1; Is 29.24
8. conhecimento de Deus
a. de Moisés – Dt 34.10
b. de Israel – Dt 31.21
Teologicamente o Nº 5 é muito importante. A fé bíblica é um íntima comunhão diária crescente com
Deus (veja o Tópico Especial: Koinonia). Ele não é um credo sozinho ou uma vida moral sozinho. É
uma relação de fé pessoal. É por isso que Paulo usou o lar cristão em Ef. 5.22-6.9 para ilustrar o
amor de Cristo pela Igreja.
▣ "o caminho dos ímpios perecerá" A questão teológica é o que significa "perecer"? (BDB 1, KB 2)
1. inexistência total (ou seja, a aniquilação)
2. não vai durar na terra (ou seja, a morte)
A questão tornou-se aguda na discussão moderna de um inferno eterno. Alguns estudiosos evangélicos (ou
seja, John Stott) defendem um período de julgamento, então não-existência para os pecadores, em vez de um
castigo eterno. Meu problema é que a mesma palavra, "eterno", usada em Mateus 25.46, descreve tanto "punição"
quanto "vida escatológica." Eu não posso ver como um escritor inspirado pode usá-los com diferentes sentidos no
mesmo versículo.
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TÓPICO ESPECIAL: ONDE ESTÃO OS MORTOS?
I. Antigo Testamento
A. Todos os seres humanos vão para o Sheol (não há raízes cognatas e a etimologia é incerta, BDB
982, KB 1368), que é uma maneira de se referir à morte ou sepultura, principalmente na Literatura de
Sabedoria e Isaías. No AT era uma existência sombria, consciente e sem alegria (cf. Jó 10.21, 22;
38.17).
B. Sheol caracterizado
1. associado com o juízo de Deus (fogo), Dt 32.22
2. uma prisão com portões, Jó 38.17; Sl. 9.13; 107.18
3. uma terra sem retorno, Jó 7.9 (um título acadiano para a morte)
4. uma terra / reino das trevas, Jó 10.21-22; 17.13; 18.18
5. um lugar de silêncio, Sl. 28.1; 31.17; 94.17; 115.17; Isa. 47.5
6. associado com punição mesmo antes do Dia do Juízo, Sl 18.4, 5
7. associado com abaddon (destruição; veja o Tópico Especial: Abaddon... Apollyon), no qual Deus
também está presente, Jó 26.6; Sl 139.8; Amós 9.2
8. associado com "a Cova” (sepultura), Sl 16.10; Is 14.15; Ez 31.15-17
9. os ímpios descem vivos para o Sheol, Nm 16.30, 33; Jó 7.9; Sl 55.15
10. personificado frequentemente como um animal com uma grande boca, Nm 16.30; Is 5.14; Hc
2.5
11. as pessoas lá chamadas Repha’im (i.e., "espíritos dos mortos”), Jó 26.5; Pro. 2.18; 21.16; 26.14
Isa. 14.9-11
12. no entanto, YHWH está presente até mesmo aqui, Jó 26.6; Sl. 139.8; Pro. 15.11
II. Novo Testamento
A. O hebraico Sheol é traduzido para o grego como Hades (o mundo invisível)
B. Hades caracterizado (muito parecido com Sheol)
1. refere-se à morte, Mt 16.18
2. ligado à morte, Ap 1.18; 6.8; 20.13, 14
3. frequentemente análogo ao lugar de punição permanente (Gehenna), Mt 11.23 (citação do AT);
Lucas 10.15; 16.23, 24
4. frequentemente análogo à sepultura, Lucas 16.23
C. Possivelmente dividido (os rabinos)
1. a parte dos justos chamada Paraíso (realmente um outro nome para céu, cf. II Co 12.4; Ap 2.7),
Lucas 23.43
2. a parte dos ímpios chamada Tartaro, um lugar de aprisionamento muito abaixo Hades II Pedro
2.4, onde é um lugar de aprisionamento para os anjos maus (cf. Gn 6; I Enoque). Ele está associada
com o "Abismo", Lucas 8.31; Rom. 10.7; Apo. 9.1-2,11; 11.7; 17.18; 20.1,3
D. Gehenna
1. Reflete a frase do AT "o vale dos filhos de Hinom”, (sul de Jerusalém). Era o lugar onde o deus
do fogo dos fenício, Moloque (BDB 574, KB 591), era adorado através do sacrifício de criança (cf.
II Rs 16.3; 21.6; II Cr 28.3; 33.6), que foi proibido em Lv 18.21; 20.2-5.
2. Jeremias transformou-o de um lugar de adoração pagã num local do juízo de YHWH (cf. Jr 7.32;
19.6, 7). Tornou-se um lugar de juízo de fogo ardente, eterno em I Enoque 90.26, 27 e Sib 1.103.
3. Os Judeus da época de Jesus eram tão atemorizados pela participação de seus ancestrais na
adoração pagã através do sacrifício de criança, que eles tornaram essa área num depósito de lixo
para Jerusalém. Muitas das metáforas de Jesus para juízo eterno vieram desse depósito de lixo
(fogo, fumaça, vermes, fedor, cf. Marcos 9.44, 46). O termo Gehenna é usado somente por Jesus
(exceto em Tiago 3.6).
4. Emprego de Gehenna por Jesus:
a. fogo, Mt 5.22; 18.9; Marcos 9.43
b. permanente, Marcos 9.48 (Mt 25.46)
c. lugar de destruição (tanto da alma quanto do corpo), Mt 10.28
d. paralelo a Sheol, Mt 5.29, 30; 18.9
e. caracteriza os ímpios como "filhos do inferno”, Mt 23.15
49

f. resultado de sentença judicial, Mt 23.33; Lucas 12.5
g. o conceito de Gehenna é paralelo à segunda morte (cf. Ap 2.11; 20.6, 14) ou ao lago de fogo
(cf. Mt 13.42, 50; Ap 19.20; 20.10, 14, 15; 21.8). É possível que o lago de fogo se torne a
morada permanente dos homens (de Sheol) e dos anjos maus (de Tartarus, II Pe 2.4; Judas v. 6
ou o abismo, cf. Lucas 8.31; Ap 9.1-11; 20.1, 3).
h. não foi designado para os seres humanos, mas para Satanás e seus anjos, Mt 25.41
E. É possível, por causa da sobreposição de Sheol, Hades, e Gehenna que
1. originalmente todos os seres humanos iam para o Sheol/ Hades
2. a experiência deles lá (boa ou má) era exacerbada depois do Dia do Juízo, mas o lugar dos
ímpios permanece o mesmo (é por isso que a KJV traduziu hades (sepultura) como gehenna
(inferno).
3. o único texto do NT a mencionar tormento antes do Juízo é a parábola de Lucas 16.19-31
(Lázaro e o homem rico). Sheol é também descrito como um lugar de punição agora (cf. Dt 32.22;
Sl 18.1-5). Contudo, não se pode estabelecer uma doutrina numa parábola.
III. Estado intermediário entre a morte e a ressurreição
A. O NT não ensina a "imortalidade da alma”, que é uma das várias visões antigas da vida depois da
morte.
1. as almas humanas existem antes da sua vida física
2. as almas humanas são eternas antes e depois da morte física
3. frequentemente o corpo físico é visto como uma prisão e a morte como uma libertação de volta
ao estado preexistente.
B. O NT faz alusão a um estado fora do corpo entre a morte e a ressurreição
1. Jesus fala de uma divisão entre corpo e alma, Mat. 10.28
2. Abraão pode ter um corpo agora, Marcos 12.26, 27; Lucas 16.23
3. Moisés e Elias têm um corpo físico na transfiguração, Mateus 17
4. Paulo afirma que na Segunda Vinda as almas com Cristo receberão seus novos corpos primeiro,
II Ts 4.13-18
5. Paulo afirma que os crentes recebem seus novos corpos espirituais no Dia da Ressurreição, I Co
15.23, 52
6. Paulo afirma que os crentes não vão para o Hades, mas que na morte estão com Jesus, II Co 5.6,
8; Fp 1.23. Jesus venceu a morte e conquistou o direito aos céus com Ele, I Pe 3.18-22.
IV. Céu
A. Este termo é usado em três sentidos na Bíblia.
1. a atmosfera acima da terra, Gn 1.1, 8; Is 42.5; 45.18
2. os céus estrelados, Gn 1.14; Dt 10.14; Sl 148.4; Hb 4.14; 7.26
3. o lugar do trono de Deus (Dt 10.14; I Rs 8.27; Sl 148.4; Ef 4.10; Hb 9.24 (terceiro céu, II Co
12.2)
B. A Bíblia não revela muita coisa sobre a vida depois da morte, provavelmente porque os seres
humanos caídos não têm nenhuma maneira ou capacidade para entender (cf. I Co 2.9).
C. O Céu é tanto um lugar (cf. João 14.2, 3) quanto uma pessoa (cf. II Co 5.6, 8). O Céu pode ser um
Jardim do Éden restaurado (Gênesis 1-2; Ap 21-22). A terra será purificada e restaurada (cf. Atos 3.21;
Rm 8.21; II Pe 3.10). A imagem de Deus (Gn 1.26, 27) é restaurada em Cristo. Agora a comunhão
íntima do Jardim do Éden é possível novamente. Contudo, isto pode ser metafórico (céu como uma
grandiosidade cidade quadrangular de Ap 21.9-27) e não literal. I Coríntios 15 descreve a diferença
entre o corpo físico e o corpo espiritual como a semente para a planta madura. Novamente I Co 2.9
(uma citação de Is 64.4 e 65.17) é uma grande promessa e esperança! Eu sei que quando nós o vermos
seremos como Ele (cf. I João 3.2).
V. Recursos úteis
A. William Hendriksen, The Bible On the Life hereafter [A Bíblia Sobre a Vida depois da morte]
B. Maurice Rawlings, Beyond Death’s Door [Além da Porta da Morte]
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. O que significa a frase "os dois caminhos"?
2. Descreva a diferença entre o justo e o ímpio; a partir deste Salmo.
3. Explique o uso das metáforas.
a. Andar... caminho
b. árvore
c. palha
4. Este Salmo ensina um julgamento escatológico ou um julgamento temporal?
5. Como este Salmo se refere a Jó, ou o Salmo 37 e 73?
6. Porque este Salmo é considerado uma introdução a todo o Saltério?
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SALMO 2
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Reino do Ungido
do Senhor

O Triunfo do Messias e
o Reino

O SENHOR dá Domínio
Universal para o seu rei
(um Salmo Real, Composta
para uma Coroação)

O Rei Escolhido de
Deus

O drama messiânico

2.1-3

2.1-3

2.1-3

2.1-3

2.1-3

2.4-6

2.4-6

2.4-6

2.4-6

2.4-6

2.7-9

2.7-9

2.7-9

2.7-9

2.7-9

2.10-12

2.10-12

2.10-12b

2.10-12

2.10-12

2.12c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é entendido como messiânico no NT (cf. Hb. 1.5; 5.5, ou seja, um filho, Sl 2.7). É usado por
a. Pedro em Atos 4.25
b. Paulo em Atos 13.33
O problema está em referir-se a Jesus no versículo 7. Veja notas completas não relacionadas com "eu hoje
te gerei".
B. O reino messiânico será universal (esta é a conclusão óbvia do monoteísmo (veja Tópico Especial:
Monoteísmo, Sl. 2.8; Ap. 12.5; 19.5; veja o meu comentário on-line sobre Apocalipse
em www.freebiblecommentary.org).
C. Haverá oposição de "as nações" (cf. Sl. 2.1-3). Muitos comentaristas relacionam isso como um conflito
militar do fim dos tempos (ou seja, pré-milenismo) entre aqueles que conhecem YHWH e Seu Messias e
aqueles que não conhecem! Esta é a consumação da promessa em Gênesis 3.15 e o novo céu e nova terra de
Apocalipse 21-22. Tudo entre isto é o parêntesis terrível da rebelião que revogou o plano de comunhão de
Deus com o Sua maior criação (Gênesis 1.26-27; 3.8).
D. O conflito pode vir, mas YHWH tem um plano eterno de redenção que envolve Seu Messias.
TÓPICO ESPECIAL: Eterno plano redentor de YHWH
Eu devo admitir a você leitor que serei tendencioso neste momento. Minha teologia sistemática não é o
calvinismo ou o dispensacionalismo, mas é a grande Comissão Evangelista (cf. Mt 28.18-20; Lucas 24.46-47;
Atos 1.8). Eu acredito que Deus tinha um plano eterno para a redenção de toda a humanidade (Gn 3.15; 12.3;
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Êx. 19.5-6; Jr. 31.31-34; Ez. 18; 36.22-39; Atos 2.23; 3.18; 4.28; 13.29; Romanos 3.9-18, 19-20, 21-31), para
todos aqueles criados à Sua imagem e semelhança (cf. Gn. 1.26-27). As alianças estão unidas em Cristo (cf.
Gl. 3.28-29; Cl. 3.11). Jesus é o mistério de Deus, escondido, mas agora revelado (cf. Ef. 2.11-3.13)! O
evangelho do NT, e não Israel, é a chave para as Escrituras.
Estas são as cores da pré-compreensão de todas as minhas interpretações das Escrituras. Eu li todos os
textos através disto! É certamente uma tendência (todos os intérpretes as têm!), mas é um pressuposto
biblicamente informado.
O foco de Gênesis 1-2 é YHWH criando um lugar onde Ele e sua maior criação, a humanidade, pode ter
comunhão (cf. Gn 1.26, 27; 3.8). A criação física é um palco para essa agenda divina interpessoal.
1. St. Augustinho caracterizou como um buraco em formato divino em cada pessoa que só pode ser
preenchido pelo próprio Deus.
2. CS Lewis chamou este planeta "do planeta tocado," (ou seja, preparado por Deus para o ser humano).
O AT tem muitas dicas dessa agenda divina.
1. Gênesis 3.15 é a primeira promessa de que YHWH não vai deixar a humanidade na confusão terrível
do pecado e rebelião. Não se refere a Israel, porque não há Israel, ou povo da aliança, até o chamado
de Abraão em Gênesis 12.
2. Gênesis 12.1-3 é o chamado e revelação inicial de YHWH a Abraão que se tornará o povo da aliança,
Israel. Mas, mesmo neste primeiro chamado, Deus tinha um olhar para o mundo todo. Observe Gn
12.3!
3. Em Êxodo 20 (Deuteronômio 5) YHWH deu a Sua lei a Moisés para guiar Seu povo
especial. Observe que em Êxodo 19.5-6, YHWH revela a Moisés a relação única que Israel terá. Mas
também perceba que eles foram escolhidos, como Abraão, para abençoar o mundo (cf. Ex. 19.5,
"porque toda a terra é Minha"). Israel deveria ser um mecanismo para as nações conhecerem YHWH
e serem atraídas a Ele. Tragicamente, eles falharam (cf. Ez. 36.22-38).
4. Em 1 Reis 8, Salomão dedica o templo para que todos possam vir a YHWH (cf. 1 Rs 8.43, 60).
5. Nos Salmos – 22.27-28; 66.4; 86.9 (Ap 15.4)
6. Por meio dos profetas YHWH continuou a revelar Seus planos redentores universais.
a. Isaías – 2.2-4; 12.4-5; 25.6-9; 42.6, 10-12; 45.22; 49.5-6; 51.4-5; 56.6-8; 60.1-3; 66.18, 23
b. Jeremias – 3.17; 4.2; 16.19
c. Mq. 4.1-3
d. Malaquias 1.11
Esta ênfase universal é facilitada pelo surgimento da "nova aliança" (cf. Jr. 31.31-34; Ez 36.22-38), Que se
foca na misericórdia de YHWH, e não no desempenho dos seres humanos caídos. Há um "coração novo", um
"uma nova mente", e um "novo espírito". A obediência é fundamental, mas é interna, que não há um código
externo (cf. Rm. 3.21-31).
O NT reforça claramente o plano redentor universal de várias maneiras.
1. A Grande Comissão - Mt. 28.18-20; Lucas 24.46-47; Atos 1.8
2. plano eterno de Deus (ou seja, predestinado) - Lucas 22.22; Atos 2.23; 3.18; 4.28; 13.29
3. Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos - João 3.16; 4.42; Atos 10.34-35; 1 Tim. 2.46; Tito 2.11; 2 Pd. 3.9; 1 João 2.2; 4.14
4. Cristo une o AT e o NT - Gl. 3.28-29; Ef. 2.11-3.13; Cl 3.11. Todas as barreiras humanas e as
distinções são removidas em Cristo. Jesus é o "mistério de Deus", escondido, mas agora revelado (Ef.
2.11-3.13).
O NT se concentra em Jesus, e não em Israel. O evangelho não é uma nacionalidade ou região geográfica, é o
ponto central. Israel foi a primeira revelação, mas Jesus é a revelação final (cf. Mt 5.17-48).
Eu espero que você tenha um momento para ler o Tópico Especial: Por que as promessas da alianças do AT
parecem tão diferentes das promessas da Aliança do NT . Você pode encontrá-lo on-line
emwww.freebiblecommentary.org .
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 2.1-3
1
Por que se enfurecem os gentios
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e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam,
e os príncipes conspiram
contra o SENHOR e contra o seu Ungido, dizendo:
3
Rompamos os seus laços
e sacudamos de nós as suas algemas.
2

2.1-3 Isto descreve a independência do espírito humano caído (Sl. 2.3; Gn. 3). O nacionalismo foi a maneira de
Deus proteger os seres humanos de governo mundial (cf. Gênesis 10-11; 2 Tessalonicenses 2). No entanto, um dia
o mundo será unido sob o Messias de Deus. Para a igreja esta inversão da Torre de Babel ocorreu no dia do
Pentecostes (cf. At 2, ou seja, "todos ouviram o evangelho em sua própria língua").
2.1 A AB (página 6) traduz este primeiro versículo como "Por que as nações se reuniam, e os povos numeravam
suas tropas?" Esta leitura é baseada em:
A. paralelismo
B. uso Ugaritico da palavra
C. O primeiro VERBO ("estar em tumulto", BDB 921, KB 1189, Qal PERFEITO) é encontrado somente aqui no
AT
D. o uso da raiz, "coisa vã", ( ריקBDB 937) em Gn. 14.14, é traduzido pela LXX ("ele contou seus próprios
feitos caseiros")
Parece formar um melhor paralelo ao versículo 2.
2.2 "Reis... príncipes" Estes também são paralelos em Jz. 5.3; Pr. 8.15 (poesia).
▣ "da terra" O termo "terra" tem um vasto campo semântico. O contexto deve determinar se é local, regional ou
global. A questão aqui é "Será que este Salmo se refere originalmente as nações ao redor de Israel, as nações da
ANE, ou todas as nações (cf. Sl. 2.8)"? Em certo sentido, isso pode ser uma profecia de multi-cumprimento como
Is. 7.14 ou tipologia como o Salmo 22. À luz do uso deste Salmo no NT, tem um sentido universal (ou seja,
messiânico, escatológico, global).
TÓPICO ESPECIAL: REGIÃO, PAÍS, TERRA
Como todas as raízes hebraicas, o contexto é crucial ao determinar seu significado pretendido. O número
limitado das raízes hebraicas (i.e., uma antiga língua semita) faz cada uma delas funcionar com significados e
conotações diferentes. Esta raiz (BDB 75, KB 90) pode significar
1. o planeta todo (embora os antigos não percebessem seu tamanho e forma. Geralmente é usada para o
"mundo conhecido")
a. Gênesis 1-2; 6-9; 10.32; 11.1, 4, 8, 9; 14.19; 18.18, 25; 22.18, etc.
b. Êxodo 9.29; 19.5
c. Salmo 8.1, 9; 24.1; 47.2, 7; Jr 25.26, 29, 30
d. Provérbios 8.31
e. Isaías 2.19, 21; 6.3; 11.4, 9, 12; 12.5
2. terra em contraste a céu
a. Gênesis 1.2
b. Êxodo 20.4
c. Deuteronômio 5.8; 30.19
d. Isaías 37.16
3. metáfora para os habitants humanas do planeta
a. Gênesis 6.11; 11.1
b. I Reis 2.2; 10.24
c. Jó 37.12
d. Salmo 33.8; 66.4
4. país ou território
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a. Gênesis 10.10, 11; 11.28, 31
b. esp. Israel (uma dádiva de YHWH, Ele o possui)
5. solo, cf. Josué 7.21
6. mundo dos mortos (KB 91)
a. Êxodo15.12
b. Salmo 22.29; 71.20; Jr 17.13; Jonas 2.6
7. novo mundo
a. Isaías 9.1-7; 65.17; 66.22
b. veja o NT, Rm 8.19-22; Gl 6.15; II Pe 3.13; Ap 21.1, 5
Lembre, contexto, contexto, contexto é crucial. Muitas vezes raízes cognatas podem ajudar, mas nem sempre.
O livro que me ajudou a começar a pensar sobre como essa palavra é usada em diferentes versículos é
Christian View of Science and Scripture [Visão Cristã da Ciência e da Escritura] de Bernard Namm. Ele me
convenceu em uma inundação local (ie, Gênesis 6-9). Tenha cuidado em basear a sua teologia sobre a
definição de palavras em Português!
▣ "o SENHOR " Este é o nome da aliança para a divindade de Israel. Veja o Tópico Especial: Nomes para
Divindade.
▣ "Ungido" Esta é a palavra hebraica para "messias". Ela está traduzida em grego como "Cristo". Ela simbolizava
a presença especial do Espírito Santo para realizar a tarefa atribuída de Deus através de uma pessoa (cf. 1
Sm.10.1, 6; 16.13; 1 Rs. 19.16; Is. 61.1).
TÓPICO ESPECIAL: MESSIAS
A dificuldade ao interpretar este versículo se dá por causa dos possíveis significados associados com o termo
“Messias” ou “ungido” (BDB 603, KB 645). Este termo foi usado em colocar um óleo especial sobre uma
pessoa para indicar o chamado de Deus e equipando para uma tarefa liderança atribuída.
1. usado para reis judeus (por exemplo, 1 Sam 2.10; 12.3; 24.6,10; 2 Sm 19.21; 23.1, Sl 89.51;
132.10,17; Lam 4.20; Hab. 3.13;" Príncipe Ungido " em Dan 9.25).
2. usado para sacerdotes judeus (ou seja, “sacerdotes ungidos", Êxodo 29.7, por exemplo, Lev 4.3,5,16;
6.15; 7.36; 8.12; possivelmente Sl. 84.9-10; e 133.2)
3. usado para patriarcas e profetas (cf. Gn 26.7; 1 Cr 16.22; Sl 105.15, que remete ao povo da aliança
corporativamente, possivelmente Hab 3.13.)
4. usado para profetas (cf. 1 Rs. 19.16, Possivelmente um Cr 29.22)
3. usado para Ciro (cf. Is 45.1)
4. nº 1 e nº 2 são combinados em Salmo 110 e Zacarias 4
5. usado para a vinda especial de Deus, Rei Davídico para trazer a nova era de justiça.
a. linhagem de Judá (cf. Gn 49.10)
b. casa de Jessé (cf. II Samuel 7)
c. reinado universal (cf. Salmo 2; Is 9.6; 11.1-5; Mq 5.1-4ss)
Eu pessoalmente sou atraído para a identificação de "um ungido” com Jesus de Nazaré por causa de
1. a apresentação de um Reino eterno em Daniel 2 durante o quarto império
2. a apresentação de "um filho de homem” em Dn 7.13 sendo dando um reino eterno
3. as orações redentivas de Dn 9.24, que apontam para uma culminação da história do mundo caído
4. o uso de Jesus do livro de Daniel no NT (cf. Mt 24.15; Marcos 13.14)
Deve-se admitir este é um título raro no AT, possivelmente apenas Dan. 9.25. Também deve-se reconhecer que
Jesus não se encaixa na descrição geral de Messias do AT.
1. não líder em Israel
2. não oficialmente ungido por um padre
3. não apenas salvador de Israel
4. não só "filho do homem", mas chocantemente "Filho de Deus"
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TÓPICO ESPECIAL: TÍTULOS DO AT DO ESPECIAL QUE HÁ DE VIR
A. Profeta – Dt 18.15, 18
B. Rei
1. da tribo de Judá, Gn 49.10; Sl 60.7; 108.8
2. da família de Davi, II Samuel 7 (de Jessé, Is 11.1)
3. de outros textos, I Sm 2.10; Sl 89.3, 4; Is 9, 11; Jr 30.8, 9; Ez 37.21, 22; Zc 9.9, 10
C. Rei/Sacerdote
1. Salmo 110 (rei, vv. 1-3; sacerdote, v. 4)
2. Zc 4.14 (as duas oliveiras, os dois ungidos, Zorobabel [linhagem de Davi] e Josué [linhagem de
Arão])
D. O Ungido (veja Tópico Especial: Messias)
1. Rei de Deus, Sl 2.2; 45.7
2. Presença do Espírito, Is 11.2; 61.1
3. O Que Há de Vir, Dn 9.26
4. Três líderes do AT foram ungidos como um sinal do chamado e capacitação de Deus: reis (cf. Jz
9.8, 15; I Sm 2.10; 9.16; 24.10; II Sm 19.21; 23.1; Sl 18.50), sacerdotes (cf. Êx 28.41; Lv 4.3; 6.22) e
profetas (cf. I Rs 19.16)
E. Filho do Rei
1. Sl 2.7, 12
2. Rei de Israel como um símbolo do reinado de Deus (cf. I Samuel 8)
F. Filho do Homem (Dn 7.13; veja Tópico Especial: Filho do Homem)
1. humano, Sl 8.4; Ez 2.1
2. divino, Dn 7.13
G. Títulos Redentivos Especiais
1. Servo Sofredor, Is 52.13-53.12
2. Pastor Sofredor, Zc 12-14
3. Pedra Angular, Sl 118; Is 8.14, 15; 28.16 (veja Tópico Especial: Pedra Angular)
4. Filho Especial, Is 7.14; 9.6, 7; Miquéias 5.2
5. Renovo, Is 4.2; 11.5; 53.2; Jr 23.5, 6; 33.15; Zc 3.8; 6.12 (veja Tópico Especial: Jesus, o Nazareno)
O NT toma essas referências dispersas sobre o agente redentivo especial de Deus e clarifica e desenvolve-as
numa compreensão de Jesus como O Que Há de Vir Prometido de Deus (e.g., Mt 16.13-20; João 11.25-27).
As duas vindas do Messias são o meio pelo qual essas diversas funções e títulos são unidos(veja Tópico
Especial: Esta Era e a Era Por Vir).
Para uma boa discussão da distinção nos Evangelhos entre o Filho do Homem como figura de autoridade
versus Servo Sofredor, veja Theology of the New Testament p. 149 – 158 de George E. Ladd.
2.3 Este versículo tem dois COORTATIVOS.
1. lágrima - BDB 683, KB 736, Piel COORTATIVO , cf. Jr. 5.5
2. lancemos longe - BDB 1020, KB 1527, Hiphil COORTATIVO os seres humanos caídos (indivíduos e grupos)
querem a independência de seu Criador (cf. Gn. 3).
Os termos "laços" (BDB 64) e "algemas" (BDB 721) referem-se a coisas que prendem os prisioneiros (aqui,
vassalos). Eles (como todos os seres humanos caídos) viram a lei de YHWH como algo que restringia a sua
liberdade, quando na realidade, a Sua lei é projetada para nos manter seguros, felizes e produtivos em um mundo
caído. As leis são as orientações amorosas de um pai, fornecendo orientação e sabedoria!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 2.4-6
4
Ri-se aquele que habita nos céus;
o Senhor zomba deles.
5
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar
e no seu furor os confundirá.
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6

Eu, porém, constituí o meu Rei
sobre o meu santo monte Sião.
2.4-6 Isto descreve os pensamentos e as ações de YHWH em resposta ao tumulto das nações. Esta é uma
linguagem antropomórfica.
1. habita
2. ri-se (Sl.59.8; Pro 1.26).
3. zomba
4. furor
Pode a humanidade caída e corporativa resistir a vontade de YHWH (Gênesis 10-11)? Não!
TÓPICO ESPECIAL: DEUS DESCRITO COMO HUMANO (linguagem antropomórfica)
I. Este tipo de linguagem (isto é, divindade descrita em termos humanos) é muito comum no AT (alguns
exemplos)
A. Partes físicas do corpo
1. olhos – Gn 1.4, 31; 6.8; Êx 33.17; Nm 14.14; Dt 11.12; Zc 4.10
2. mãos – Êx 15.17; Nm 11.23; Dt 2.15
3. braço – Êx 6.6; 15.16; Dt 4.34; 5.15
4. ouvidos – Nm 11.18; I Sm 8.21; II Rs 19.16; Sl 5.1; 10.17; 18.6
5. face – Êx 32.20; 33.11; Nm 6.25; Dt 31.17; 32.20; 34.10
6. dedo – Êx 8.19; 31.18; Dt 9.10; Sl 8.3
7. voz – Gn 3.8, 10; Êx 15.26; 19.19; Dt 26.17; 27.10
8. pés – Êx 24.10; Ez 43.7
9. forma humana – Êx 24.9-11; Sl 47; Is 6.1; Ez 1.26
10. o anjo do Senhor – Gn 16.7-13; 22.11-15; 31.11, 13; 48.15, 16; Êx 3.4, 13-21; 14.19; Jz 2.1; 6.22,
23; 13.3-22
B. Ações físicas (veja exemplos)
1. falando como o mecanismo de criação – Gn 1.3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26
2. caminhando (i.e., som de) no Éden – Gn 3.8; 18.33; Hc 3.15
3. fechando a porta da arca de Noé – Gn 7.16
4. cheirando sacrifícios – Gn 8.21; Lv 26.31; Amós 5.21
5. descendo – Gn 11.5; 18.21; Êx 3.8; 19.11, 18, 20
6. sepultando Moisés – Dt 34.6
C. Emoções humanas (alguns exemplos)
1. lamento/arrependimento – Gn 6.6, 7; Êx 32.14; Jz 2.18; I Sm 15.29, 35; Amós 7.3, 6
2. ira – Êx 4.14; 15.7; Nm 11.10; 12.9; 22.22; 25.3, 4; 32.10, 13, 14; Dt 6.5; 7.4; 29.20
3. zelo – Êx 20.5; 34.14; Dt 4.24; 5.9; 6.15; 32.16, 21; Js 24.19
4. desprezo/aborrecimento – Lv 20.23; 26.30; Dt 32.19
D. Termos de família (alguns exemplos)
1. Pai
a. de Israel – Êx 4.22; Dt 14.1; Is 1.2; 63.16; 64.8; Jr 31.9; Os 11.1
b. do rei – II Sm 7.11-16; Sl 2.7
c. metáforas de ações paternais – Dt 1.31; 8.5; 32.6-14; Sl 27.10; Pv 3.12; Jr 3.4, 22; 31.20; Oséias
11.1-4; Ml 3.17
2. Genitor – Oséias 11.1-4
3. Mãe – Sl 27.10; Is 49.15; 66.9-13 (analogia à mãe que está amamentando)
4. Jovem amante fiel – Oséias 1-3
II. Razões para o uso deste tipo de linguagem
A. É necessário para Deus Se revelar aos seres humanos. Não há nenhum outro vocabulário que o caído,
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palavras mundanas. O conceito muito difundido de Deus como masculino é um antropomorfismo porque
Deus é espírito!
B. Deus toma os aspectos mais significativos da vida humana e usa-os para revelar a Si mesmo à
humanidade caída (pai, mãe, genitor, amante)
C. Embora necessário às vezes (i.e., Gn 3.8), Deus não quer ser limitado a nenhuma forma física (cf. Êxodo
20; Deuteronômio 5)
D. O antropomorfismo supremo é a encarnação de Jesus! Deus se tornou físico, tocável (cf. I João 1.1-3). A
mensagem de Deus se tornou a Palavra de Deus (cf. João 1.1-18).
III. Para uma boa e breve discussão, ver G.B. Caird, The Language and Imagery of the Bible [A Linguagem e
Imagens da Bíblia], o capítulo 10, "Antropomorfismo", em The International Standard Bible Encyclopaedia,
pp 152-154.
2.4 "está sentado nos céus" Isto se refere ao lugar do trono de Deus, onde Ele reina! Em relação aos "céus" veja
Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: CÉU
O termo hebraico (BDB 1029, KB 1559, traduzido "paraíso", "céu", "firmamento", "ar") pode referir-se a
várias coisas (i.e. uma série de cúpulas ou esferas da criação):
1. Em Gn 1.8-20 refere-se à atmosfera acima da terra onde as nvens se movem e os pássaros voam.
2. Esta abóboda (cf. Gn 1.6, 20; Is 40.22; 42.5) acima da terra é onde Deus envia a chuva (i.e., "janelas do
céu", cf. Sl 78.23-29; Ml 3.10 ou "os odres de água do céu", cf. Jó 38.37).
3. Esta abóboda é onde as estrela habitam e os planetas se movem. Poderia referir-se a todo o cosmo
criado (bilhões e bilhões de galáxias).
4. Acima desta abóboda está a morada de Deus (i.e. o terceiro ou sétimo céu, veja Tópico Especial: Ceus).
É o céu mais alto (e.g., Dt 10.14; I Rs 8.27, 30, 32; Sl 2.4; 148.4; Is 66.1).
5. As ênfases teológicas
a. Deus é o criador de tudo.
b. Ele controla a criação (i.e., luz e escuridão, chuva e seca).
c. Ele cria e coloca as luzes noturnas (sol, lua, estrelas, planetas, cometas).
d. Há esferas ou terrenos da realidade:
1) terra
2) acima da terra
3) invisível/angélico (cf. Cl 1.16)
4) a presença e morada de Deus
e. São todos conectados e controlados por Sua vontade

TÓPICO ESPECIAL: OS CÉUS
No AT o termo "céu" é geralmente plural (i.e., shamayim, BDB 1029). O termo hebraico significa "altura".
Deus habita nas alturas. Este conceito reflete a santidade e transcendência de Deus.
Em Gn 1.1 o PLURAL "céus e terra" tem sido visto como Deus criando (1) a atmosfera acima deste planeta
ou (2) uma maneira de se referir a toda realidade (i.e., espiritual e física). A partir desta compreensão básica,
outros textos foram citados como se referindo a níveis de céu: "céu dos céus" (cf. 68.33) ou "céu e o céu dos
céus" (cf. Dt 10.14; I Rs 8.27; Ne 9.6; Sl 148.4). Os rabinos presumiam que poderia haver
1. dois céus (i.e., R. Judah, Hagigah 12b)
2. três céus (Test. Levi 2-3; Ascen. de Is 6-7; Misdrash Tehillim sobre Sl 114.1)
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3. cinco céus (III Baruque)
4. sete céus (R. Simonb. Lakish; II Enoque 8; Ascen. de Is 9.7)
5. dez céus (II Enoque 20.3b; 22.1)
Todos estes eram destinados a mostrar a separação de Deus da criação física e/ou Sua transcendência. O
número mais comum de céus no judaísmo rabínico era sete. A. Cohen, Everyman's Talmud [Talmude de Todo
Homem] (p. 30), diz que estava relacionado às esferas astronômicas, mas eu acho que se refere a sete sendo o
número perfeito (i.e., dias da criação com o sete representando o descanso de Deus em Gn 2.2).
Paulo, em II Co 2.2, menciona o "terceiro" céu (grego ouranos) como uma maneira de identificar a presença
pessoal, majestosa de Deus. Paulo teve um encontro pessoal com Deus!
▣ "ri-se" O VERBO (BDB 965, KB 1315, Qal IMPERFEITO) é uma forma literária de denotar a soberania de
YHWH. O UBS Handbook (p. 26) tem um comentário perspicaz: "No Salmo 1.1 'zombadores 'são pessoas que
zombam de Deus, aqui é Deus quem zomba dos governantes pagãos."
▣ "Senhor" Salmo 1.4a e 4b são paralelos, de modo que a Divindade a qual se refere é YHWH (cf. Sl.
2.2c). Aqui, a palavra não é YHWH, mas Adon a palavra hebraica para "proprietário", "marido", "Senhor". Veja
Tópico Especial: NOMES PARA DIVINDADE.
2.6 YHWH, em contraste com os ídolos que não podem ver, ouvir ou tocar, instala (lit. "consagrada", BDB 651,
KB 703, Qal PERFEITO) como Seu Rei! O Rei de Israel agia como representante de YHWH.
Observe o uso do PRONOME pessoal "Eu", "meu" (duas vezes). YHWH está pessoalmente presente e ativo no
mundo, e especialmente com o povo da aliança.
▣ "o meu santo monte Sião" Estes dois referem-se ao Monte Moriá, a colina em Jerusalém em que o templo foi
construído. Originalmente Sião referia-se ao monte em que a fortaleza dos jebuseus foi construída (isto é,
Jerusalém cercada de sete colinas). Davi conquistou e construiu seu palácio nesta colina. Mais tarde veio a ser
uma forma de designar toda a cidade de Jerusalém.
TÓPICO ESPECIAL: MORIAH, SALEM JEBUS SIÃO, SALEM
Este termo (Moriah, BDB 599, KB 635) foi traduzido de muitas maneiras.
1. a Vulgata e o Pentateuco Samaritano têm "visões"
2. os Targums traduziram como "adoração"
3. a Septuaginta usa "alto"
4. Peshita usa "dos Amonitas"
5. alguns estudiosos traduziram como "mostrado por YHWH"
6. outros "o escolhido"
7. outros ainda "o lugar de aparecer"
Parece que "o lugar de aparecer" pode ser a melhor tradução possível com base em outro uso deste termo
em 2 Cr. 3.1, que menciona que o templo foi construído no Monte Moriah, o lugar onde Deus apareceu para
Davi. Isto pode referir-se a 2 Sm. 24.16 ou, mais provavelmente, 1 Cr. 21.18-30. A menção de Abraão
oferecendo Isaac, nesse contexto, ou é omitido porque era tão bem conhecido ou era desconhecido pelo autor
de 1 Crônicas. Além disso, Moriah parece se relacionar com a cidade de Melquisedeque, Salem (Gn. 14.18),
mais tarde chamada Jebus, que se tornou Jerusalém.
1. "Moriá" está ligada à oferta de Abraão de Isaac em Gênesis 22.2, que mais tarde se tornou o local do
templo (cf. 2 Cr. 3.1).
2. "Salem" (BDB 1024 II, KB 1539, cf. Gn. 14.18; Sl. 76.2; Hb. 7.1, 2), o local de uma cidade cananéia de
Melquisedeque.
3. Mais tarde tornou-se a cidade cananéia de "Jebus" (BDB 101, KB 382, a partir de "jebuseus," Gn 10.16;
15.21; Êx. 3.8,17; Js 18.16, 18; Jz. 19.10-11), que foi capturado por Davi (cf. 1 Cr 11.4-5).
4. O nome foi mudado para "Jerusalém" (BDB 436, KB 437), provavelmente após a captura de Davi. É
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difícil ter certeza, porque o nome é usado em Josué 10; 12; 15. O nome "Jerusalém" tem uma etimologia
incerta, possivelmente "posse de paz" ou "fundamento da paz."
5. Muitas vezes, a capital é designada "Sião" (BDB 851, KB 816), que era o nome de uma das sete colinas
sobre as quais Jerusalém foi construída. O título é usado frequentemente em Salmos e Isaías. Tornou-se
uma maneira de se referir ao povo judeu.
O significado do termo é incerto, mas as sugestões são (AB, vol 6, p 1, 096):
a. raiz hebraica - "erguer"
b. raiz hebraica - "estar seco"
c. raiz Hurrian - "riacho", "corrente", "barranco"
d. raiz árabe - "crista do monte", "cume"
e. raiz hipotética do hebraico "escudo" - "fortaleza"

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 2.7-9
7
Proclamarei o decreto do SENHOR:
Ele me disse: Tu és meu Filho,
eu, hoje, te gerei.
8
Pede-me, e eu te darei as nações por herança
e as extremidades da terra por tua possessão.
9
Com vara de ferro as regerás
e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
2.7-9 O orador é o novo rei, aqui chamado de YHWH "Filho" (cf. Hb. 1.2; 3.6, 5.8; 7.28).
TÓPICO ESPECIAL: O FILHO DE DEUS
Este é um dos principais títulos do NT para Jesus. Certamente tem conotações divinas. Incluía Jesus como
"o Filho" ou "Meu Filho" e Deus se dirigia como "Pai" (veja o Tópico Especial: A Paternidade de Deus).
Ocorre no NT mais de 124 vezes. Mesmo a auto-designação de Jesus como "Filho do Homem" tem conotação
divina de Dn 7.13, 14.
No AT a designação "filho" poderia referir-se a quatro grupos específicos. (veja o Tópico Especial: Filhos
de...)
A. anjos (geralmente no PLURAL, cf. Gn 6.2; Jó 1.6; 2.1)
B. o Rei de Israel (cf. II Sm 7.14; Sl 2.7; 89.26, 27)
C. a nação de Israel como um todo (cf. Êx 4.22, 23; Dt 14.1; Os 11.1; Ml 2.10)
D. juízes israelitas (cf. Sl 82.6)
É o segundo uso que é ligado a Jesus. Desta maneira "filho de Davi" e "filho de Deus" ambos se relacionam
com II Samuel 7; Salmo 2 e 89. No AT "filho de Deus" nunca é usado especificamente para o Messias, exceto
como o rei escatológico como um dos "ofícios ungidos" de Israel. Entretanto, nos Rolos do Mar Morto o título
com implicações messiânicas é comum (veja referências específicas em Dictionary of Jesus and the Gospels
[Dicionário de Jesus e os Evangelhos], p. 770). Também "Filho de Deus" é um título messiânico nas duas
obras apocalípticas judaicas interbíblica (cf. II Esdras 7.28; 13.32, 37, 52; 14.9 e I Enoque 105.20.
No contexto do NT quando se refere a Jesus é melhor resumido por várias categorias.
1. Sua preexistência (cf. João 1.15-30; 8.56-59; 16.28; 17.5; 2 Cor. 8.9; Fil. 2.6-7; Col. 1.17; Heb.
1.3; 10.5-8)
2. Seu nascimento único (virgem) (cf. Isa. 7.14; Mt 1.23; Lucas 1.31-35)
3. Seu batismo (cf. Mt 3.17; Marcos 1.11; Lucas 3.22. A voz de Deus do céu une o rei real do Salmo
2 com o servo sofredor de Isaías 53).
4. Sua tentação satânica (cf. Mt 4.1-11; Marcos 1.12, 13; Lucas 4.1-13. Ele é tentado a duvidar de
Sua filiação ou pelo menos realizar o propósito dela por meio diferente da cruz).
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5. Sua afirmação por confessores inaceitáveis
a. demônios (cf. Marcos 1.23-25; Lucas 4.31-37, 41; Marcos 3.11, 12; 5.7; veja Tópico Especial:
O Demônio[espíritos impuros])
b. descrentes (cf. Mt 27.43; Marcos 14.61; João 19.7)
6. Sua afirmação por Seus discípulos
a. Mt 14.33; 16.16
b. João 1.34, 49; 6.69; 11.27
7. Sua auto-afirmação
a. Mateus 11.25-27
b. João 10.36
8. Seu uso da metáfora familiar de Deus como Pai
a. Seu uso de abba para Deus
1) Marcos 14.36
2) Romanos 8.15
3) Gálatas 4.6
b. Seu uso recorrente de Pai (pat r) para descrever Seu relacionamento com a divindade
Em resumo, o título "Filho de Deus" tinha grande significado teológico para aqueles que conheciam o AT e
suas promessas e categorias, mas os escritores do NT ficavam apreensivos sobre seu uso com os gentios por
causa de sua origem pagã de "os deuses" tomando mulheres com a descendência resultante sendo "os titãs" ou
"gigantes".
2.7 "hoje te gerei" Em certo sentido, esta frase representa as promessas divinas de 2 Samuel 7 (cf. Sl. 89.26-27),
onde YHWH promete, em linguagem figurada, ser um "pai" para a descendência real de Davi. "Hoje" remeteria
ao dia da coroação do rei. Veja John H. Walton, ANE Thougth and the OT, p. 89, nota de roda pé 19,
"A ideia de que a procriação está relacionada a um papel ao invés de substância é evidente, mesmo nas
afirmações bíblicas, como (Sl. 2.7). Em que o rei é nascido de sua posição real."
Além disso, note GB Caird, The Language and Imarery, p. 190. No entanto, neste salmo é usado para o
Messias (isto é, Jesus, cf. Mt. 3.17; Lc. 3.22; Mc. 1.11; 9.7; At. 13.33; Hb. 1.5; 5.5), o que causou alguns
problemas teológicos particularmente em relação ao "monoteísmo", e posteriormente na heresia da adoção no NT.
TÓPICO ESPECIAL: MONOTEÍSMO
O conceito de "monoteísmo” (um e somente um pessoal, ético Deus e sem consorte feminino), não
apenas o "deus elevado” do politeísmo ou o deus bom do dualismo iraniano (Zoroastrismo), é único a Israel
(Abraão e Jó, 2000 a.C.). Somente uma rara exceção brevemente no Egito (Amenotepe IV, também
conhecido como Akhenaten, 1367-1350 ou 1386-1361 a.C., que adorava Aten, o deus do sol, como o único
deus). Veja The Mind of Egypt [A Mente do Egito] de J. Assmann, pág. 216-217.
Este conceito é expresso em várias frases do AT.
1. "ninguém há como YHWH, nosso Elohim”, Êx 8.10; 9.14; Dt 33.26; I Rs 8.23
2. "nenhum outro há, senão ele”, Dt 4.35, 39; 32.39; I Sm 2.2; II Sm 22.32; Isa. 45.21; 44.6,8; 45.6,21
3. "YHWH é um”, Dt 6.4; Rm 3.30; I Co 8.4, 6; I Tm 2.5; Tiago 2.19
4. "não há semelhante a Ti”, II Sm 7.22; Jr 10.6
5. "só tu és Deus!”, Sl 86.10; Is 37.6
6. "Antes de Mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá”, Is 43.10
7. "não há outro; além de mim... não há outro”, Is 45.5, 6, 22
8. "Ele é a fonte de todas as coisas," Isa. 45.7 (cf. Amós 3.6)
8. "não há qualquer outro, nenhum outro Deus”, Is 45.14, 18
9. "não há outro Deus, senão eu”, Is 45.21
10. "não há outro...não há outro semelhante a mim”, Is 46.9
Deve ser admitido que esta doutrina crucial tem sido revelada de maneiras progressivas. As primeiras
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declarações poderiam ser compreendidas com "henoteísmo” ou monoteísmo prático (há outros deuses, ou
seja, José 24.15; I Reis 18.21), mas somente um Deus para nós (cf. Êx 15.11; 20.2-5; Dt 5.7; 6.4, 14; 10.17;
32.12; I Rs 8.23; Sl 83.18; 86.8; 136.1-9).
Os primeiros textos que começam a denotar uma singularidade (monoteísmo filosófico) são primitivos (cf.
Êx 8.10; 9.14; Dt 4.35, 39; 33.26). As afirmações plenas e completas são encontradas em Isaías 43-46 (cf.
43.10-11; 44.6, 8; 45.7, 14, 18, 22; 46.5, 9).
O AT deprecia os deuses das nações como
1. criações humanas - Deut. 4.28; II Rs. 19.18; Sl. 115.4-8; 135.15-18; Isa. 2.8; 17.8; 37.19; 40.19;
41.7,24,29; 44.10,12; 46.6-7; Jer. 10.3-5; Apo. 9.10
2. demônios - Deut. 32.17; Sl. 106.37; Isa. 8.19; 19.3c; I Cor. 10.20; Apo. 9.20
3. vaidade, vazia - Deut. 32.21; II Rs. 17.15; Sl. 31.6; Isa. 2.18; 41.29; Jer. 2.5; 10.8; 14.22; Jer. 2.5; 8.19
4. não deuses - Deut. 32.21; II Cr. 13.9; Isa. 37.19; Jer. 2.11; 5.7; I Cor. 8.4-5; 10.20; Apo. 9:20
O NT alude a Dt 6.4 em Rm 3.30; I Co 8.4, 6; Ef 4.6; I Tm 2.5; e Tiago 2.19. Jesus o cita como o primeiro
mandamento em Mt 22.36, 37; Marcos 12.29-30; Lucas 10.27. O AT, assim como o NT, afirma a realidade
de outros seres espirituais (demônios, anjos), mas somente um Deus (YHWH, Gn 1.1) criador/redentor .
Monoteísmo bíblico é caracterizado por
1. Deus é um e único (a ontologia é suposta, não espeficada)
2. Deus é pessoal (cf. Gn 1.26, 27; 3.8)
3. Deus é ético (cf. Êx 34.6; Ne 9.17; Sl 103.8-10)
4. Deus criou os seres humanos à Sua imagem (Gn 1.26, 27) para comunhão (i.e., nº 2). Ele é Deus zeloso
(cf. Êx 20.5-6)
Do NT
1. Deus tem três manifestações pessoais, eternas (veja Tópico Especial: A Trindade)
2. Deus é perfeitamente e completamente revelado em Jesus (cf. João 1.1-14; Cl 1.15-19; Hb 1.2, 3)
3. O plano eterno de Deus para a redenção da humanidade caída é a oferta sacrificial do Seu único Filho
(Isaías 53; Marcos 10.45; II Co 5.21; Fp 2.6-11; Hebreus)
A questão teológica é "o rei messiânico, é uma divindade pré-existente" ou um ser criado (cf. Pr. 8.22-31; Rm.
1.4)? João 1.1-3 responde a esta questão. É muito importante que eu incluía minhas notas de João 1.1-3.
João 1
João 1.1 "No princípio" Isso reflete Gênesis 1.1 e também é usado em 1 João 1.1 como uma referência
para a encarnação. É possível que 1 João fosse uma carta de apresentação ao Evangelho. Ambos lidam com
o Gnosticismo. João 1.1-5 é uma afirmação da preexistência divina de Jesus Cristo antes da criação (cf.
João 1.15; 8.56-59; 16.28; 17.5; 2 Cr. 8.9; Fp. 2.6-7; Cl. 1.17; Hb. 1.3; 10.5-8).
O NT é descrito com:
1. uma nova criação, não marcada pela queda (Gn. 3.15 cumpridas para a humanidade)
2. uma nova conquista (Terra Prometida)
3. um novo êxodo (profecia cumprida)
4. um novo Moisés (legislador)
5. um novo Josué (cf. Hb. 4.8)
6. um novo milagre de água (cf. Hb. 3-4)
7. novo maná (cf. Jo. 6)
e tantos mais, especialmente em Hebreus.
▣ "era" (três vezes) Este é um TEMPO IMPERFEITO (cf. Jo. 1.2.1, 2, 4, 10) que incide sobre a existência contínua
no tempo passado. Este tempo verbal é usado para mostrar a pré-existência do Logos (cf. João 8.57-58; 17.5, 24; 2
Co. 8.9; Cl 1.17; Hb. 10.5-7). Ele é contrastado com os TEMPOS AORISTAS de João 2.3, 6 e 14.
▣ "a Palavra" Os termos gregos logos se refere a uma mensagem, e não apenas uma única palavra. Neste
contexto, é um título que os gregos usavam para descrever a "razão do mundo" e os hebreus usavam como
análoga a "sabedoria". João escolheu este termo para afirmar que a Palavra de Deus é uma pessoa e uma
mensagem. Veja conhecimentos contextuais, C.
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▣ "com Deus" "Com" poderia ser parafraseado "face a face". Ele descreve a comunhão íntima. Ele também
aponta para o conceito de uma essência divina e três manifestações eternas pessoais (veja Tópico Especial: A
TRINDADE em João 14.26). O NT afirma o paradoxo de que Jesus é separado do Pai, mas também que Ele é um
com o Pai.
▣ "o Verbo era Deus" Este VERBO é IMPERFEITO como em Sl. 2.1a. Não há ARTIGO (que identifica o ASSUNTO,
consulte FF Bruce, Answers to Questions, p. 66), com Theos, mas Theos é colocado em primeiro lugar na frase
grega para dar ênfase. Este versículo e Sl. 2.18 são declarações fortes da plena divindade do Logos pré-existente
(cf. João 5.18; 8.58; 10.30; 14.9; 17.11; 20.28; Rm. 9.5; Hb. 1.8; 2 Pd. 1.1). Jesus é plenamente divino, bem como
totalmente humano (cf. 1 João 4.1-3). Ele não é o mesmo que Deus, o Pai, mas Ele é a mesma essência divina que
o Pai.
O NT afirma a plena divindade de Jesus de Nazaré, mas protege a personalidade distinta do Pai. A única
essência divina é enfatizada em João 1.1; 5.18; 10.30, 34-38; 14.9-10; e 20.28, enquanto os seus distintivos são
enfatizados em João 1.2, 14, 18; 5.19-23; 8.28; 10.25, 29; 14.11, 12, 13, 16.
1.2 Este é paralelo à João 1.1 e enfatiza novamente a chocante verdade à luz do monoteísmo de Jesus, que nasceu
por volta de 6-5 A.C, sempre esteve com o Pai e, portanto, é Divindade.
1.3 "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele" O Logos foi o agente do Pai na criação tanto do visível
quanto do invisível (cf. Jo. 1.10; 1 Co. 8.6; Cl 1.6; Hb. 1.2). Isto é semelhante ao papel da sabedoria em Sl. 33.6 e
Pr. 8.12-23 (em Hebreus "sabedoria" é um SUBSTANTIVO FEMININO).
▣ "sem Ele nada veio à existência" Esta é uma refutação da falsa doutrina gnóstica das eras angelicais entre o
alto e bom Deus e um ser espiritual menor que formou, a matéria pré-existente.
Deve-se notar que o "Pai... filho" é imaginário, uma maneira figurativa de mostrar uma relação pessoal (cf. Dt.
32.18). A família humana é uma forma de fácil compreensão para simbolizar essa comunhão. Esta mesma verdade
também faz parte do conceito hebreu de "saber". Veja o Tópico Especial: Saber.
2.8 O reinado do Messias será universal (cf. Sl. 67.7; Isa 45.22; 52.10; Jr. 16.19; Mq. 5.4, veja Tópico Especial:
terra, País, Terra). Este é o mundo de Deus. Ele foi criado como uma plataforma para Deus e as criaturas feitas à
Sua imagem (Gn. 1.26-27) para a comunhão (cf. Gn. 3.8). A rebelião de Adão e Eva (cf. Gn. 3) deturpou a
imagem de Deus na humanidade e na criação, afetou negativamente e fisicamente (cf. Rm. 8.18-25). Este não é o
mundo que Deus pretendia que fosse! No entanto, ele se recusou a desistir de humanidade. Ele se revelou através
de Israel e enviou seu Filho (cf. Gn. 3.15) para restaurar a criação até a sua finalidade. A Bíblia começa com Deus
e os homens, em um cenário de jardim (cf. Gênesis 1-3; Sl 1.3) e se conclui com Deus e com a humanidade em
um cenário de jardim (cf. Apocalipse 21-22). Tudo entre Gênesis 3 e Apocalipse 21-22 é Deus limpando esta
bagunça!
▣ "herança... possessão" Ambas as palavras têm significado teológico ao dom de Deus, a Seu povo da aliança. A
primeira é muitas vezes relacionada aos levitas. A segunda é uma promessa para os descendentes de Abraão (Gn.
17.8; 48.4; Lv. 25.34).
2.9 "Com vara de ferro as regerás" O VERBO hebraico (BDB 949, KB 1270, Qal IMPERFEITO) é a partir da raiz
רעע, mas a LXX e Peshitta interpreta como "regra" ou "pastor", ( רעהBDB 944). A igreja primitiva usou a LXX e
esta é a forma como a frase é usada em Apocalipse 2.27; 12.5 e 19.15.
No entanto, o paralelismo com a próxima linha da poesia hebraica (ou seja, "regerás" - BDB 658, KB
711, Piel IMPERFEITA) favorece "regerás".
▣ "vara" O SUBSTANTIVO (BDB 986) pode significar "vara", "pessoal" ou "cetro". A última opção parece melhor
no contexto real (cf. Sl. 45.6; 125.3; Nm. 24.17; Is. 14.5; Ez. 19.11, 14; Zc. 10.11). Embora se "pastor" está
correto, então seria "pessoal" (cf. Sl 23.4; Mq 7.14).
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▣ "as despedaçarás como um vaso de oleiro" Quebrar um vaso de barro era um símbolo visual ANE que
simbolizava o julgamento.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 2.10-12
10
Agora, pois, ó reis, sede prudentes;
deixai-vos advertir, juízes da terra.
11
Servi ao SENHOR com temor
e alegrai-vos nele com tremor.
12
Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho;
porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira.
Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
2.10-12 Observe a série de IMPERATIVOS como o salmista (Davi, cf. Atos 4.25), falando em nome de YHWH,
adverte os governantes deste mundo para se preparar para encontrá-Lo (cf. Pr. 8.12- 21).
1. mostrar discernimento - BDB 968, KB 1328, Hiphil IMPERATIVO
2. Aviso - BDB 415, KB 418, Niphal IMPERATIVO
3. culto do Senhor - BDB 712, KB 773, Qal IMPERATIVO
4. regozijam com tremor - BDB 162, KB 189, Qal IMPERATIVO
5. fazer homenagem ao Filho (lit. "beijo") - BDB 676, KB 730, Piel IMPERATIVO
2.12 "o Filho" Há algumas dúvidas sobre esta tradução. A palavra hebraica "filho", ( בןBDB 119), é usada em
Sl. 2.7 mas aqui a palavra é ( רבBDB 135, ou seja, a palavra aramaica para "filho", cf. Pr. 31.2 [três vezes]), que
em hebraico pode significar "puro" (BDB 141 II, cf. Sl 24.4; 73.1; Jó 11.4; Pr. 14.4). A NRSV e a NJB traduzem
Sl. 2.11a-12a como "com tremor beija seus pés." O UBS Text Project (p. 164) dá a "beija o Filho" a tradução "B"
(deixa algumas dúvidas).
Alguns estudiosos têm assumido que pelo fato de Sl. 2.11-12 ser direcionado as circundantes nações pagãs, há
uma mudança proposital do "filho" Hebraico para o aramaico "filho" aramaico. A orientação geral de "submissão"
é clara, mesmo se os detalhes linguísticos não são!
▣ "pereçais no caminho" se perguntam se é por acaso que ambas as palavras "pereçais" (BDB 1, KB 2) e
"caminho" (BDB 202) são usados no Salmo 1. A fé bíblica é um relacionamento diário com YHWH e Seu
Messias. Jesus pode certamente ter usado Salmo 1 e 2 como um esboço em Mateus 5-7, especialmente 7.13, 2123, 26-27.
▣ "Bem-aventurados todos os que nele se refugiam" A última linha do Salmo 2, está ligada a primeira linha do
Salmo 1, possivelmente uma técnica literária chamada inclusio. Desse modo, o Salmo 1 e Salmo 2 compreendem
uma unidade literária (cf. Atos 13.33). A Talmud sugere que o Salmo 1 e Salmo 2 formam um salmo (cf. b. Ber.
9b-10a). Bem-aventurado é o verdadeiro crente que reverencia YHWH e obedece Sua revelação! Fé e fidelidade
devem andar juntos. Justificação e santificação não pode ser separadas!
Observe que tanto Sl. 1.1 e 2.12 acentuam escolhas e atividades humanas. A fé bíblica é uma jornada de vida,
de confiança e obediência.
YHWH é descrito em várias metáforas como um lugar de segurança, proteção e descanso. Podemos confiar /
refugiar-nos em:
1. uma rocha - Dt. 32.37; 2 Sm. 22.2, 3; Sl. 18.2
2. uma fortaleza - 2 Sm. 22.2; Sl. 144.2
3. uma torre de proteção- Sl. 18.2; 62.2; 144.2
4. um libertador - 2 Sm. 22.2; Sl. 144.2
5. um escudo – Gn. 15.1; 2 Sam. 22.3; Sl. 3.3; 18. 2; 144.2; Pr. 30.5
6. uma salvação - 2 Sm. 22.26; Sl. 18.2; 75.10
7. uma mãe pássaro – Sl. 17.8; 36.7 veja também Dt 32. 10-11); 57.1; 63.7; 91.4

64

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Porque este Salmo é considerado messiânico?
2. As nações são locais ou mundiais?
3. Defina o "Ungido" no Salmo 2.2.
4. "Seu Ungido" e “meu filho”, são a mesma pessoa?
5. Se isso se refere a Jesus, Sl. 2.7 implica que ele foi criado?
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SALMO 3
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRASUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração da manhã de
confiança em Deus introdução
MT "um Salmo de Davi,
quando fugia do seu filho
Absalão" (cf. 2 Samuel 15-16)

O SENHOR ajuda seu povo
problemático

Oração para a Libertação
dos inimigos
pessoais (um Lamento)

Oração da Manhã para
ajuda

Oração da manhã do justo que
sofre perseguição

3.1-2

3.1-2

3.1-2

3.1-2

3.1-2

3.3-6

3.3-4

3.3-4

3.3-4

3.3-4

3.5-6

3.5-6

3.5-6

3.5-6

3.7-8

3.7

3.7-8

3.7-8

3.7-8

3.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 3.1-2
1
SENHOR, como tem crescido o número dos meus adversários!
São numerosos os que se levantam contra mim.
2
São muitos os que dizem de mim:
Não há em Deus salvação para ele. Selah
3.1-2 O salmista se sentia preso / rodeado por adversários (BDB 865 III).
1. eles têm aumentado (cf. Sl 3.6).
2. eles estão se levantando
3. eles estão dizendo
Observe o uso tríplice de "muitos" (BDB 912 I). Mesmo para os justos temente a Deus há problemas (reais e
imaginários) neste mundo caído. Os Salmos querem dar ao leitor uma visão de fé no mundo (ou seja, os olhos da
fé, cf. 2 Rs. 6.17). O restante do salmo descreve a presença e os cuidados de YHWH!
Se perguntam como esses lamentos funcionam:
1. na nossa época
2. nos nossos grupos de fé
Aqueles que discordam de nós são inimigos de Deus? Eu acho que é melhor usar os salmos como palavras de
encorajamento para fé / confiança em Deus e não como um ataque contra todos que discordam de mim! Os
verdadeiros inimigos são aqueles que rejeitam o nosso Deus e Cristo!
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3.2 "mim" Esta é a palavra hebraica nephesh (BDB 659, KB 711-713, veja nota completa em Gn. 35.18 online),
o que denota um animal de respiração aérea (ou seja, relacionada com a palavra hebraica para respiração e
espírito). Ela é usada para a humanidade (cf. Gn 2.7) e os bovinos (Gn 1.24; 2.19).
Os seres humanos são uma parte desta criação e criado à imagem e semelhança do Criador (cf. Gn 1.2627). Temos tanto um componente físico e um componente espiritual.
▣ "Selah" Observe que este termo é colocado na margem, aparentemente, para o diretor do coral, em Sl. 3.2, 4,
8. A raiz não é certa. Aqui estão algumas das teorias:
1. a raiz persa para "música"
2. do hebraico ( סללBDB 699) "para levantar", ou seja, um tom mais alto
3. do hebraico ( נצחBDB 663), que significa "sempre", funcionando como "amém"
4. da LXX denotando um interlúdio de instrumentos
Com todas estas teorias é óbvio que os modernos não sabem ao que se refere no Saltério. Ela é usada mais de 70
vezes no MT e mais de 90 vezes na LXX.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 3.3-6
3
Porém tu, SENHOR, és o meu escudo,
és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça.
4
Com a minha voz clamo ao SENHOR,
e ele do seu santo monte me responde. Selah.
5
Deito-me e pego no sono;
acordo, porque o SENHOR me sustenta.
6
Não tenho medo de milhares do povo
que tomam posição contra mim de todos os lados.
3.3-6 "SENHOR " Veja Tópico Especial: NOMES PARA DIVINDADE
▣ "Tu... és" O salmista enumera em imagens poderosas a pessoa e a obra de YHWH para o crente:
1. um escudo, Sl. 3.3 – Gn. 15.1; Dt. 33.29; 2 Sm. 22.3; Sl. 28.7; 33.20; 59.11; 84.11; 115.9,
11; 119.114; 144.2 (também em 1 Pd. 1.5)
2. a minha glória, Sl. 3.3 - Sl. 62.7
a. honra
b. vitória (TEV)
3. exaltas a minha cabeça, Sl. 3.3
a. vitória na batalha
b. reconhecimento pelo juiz no tribunal
c. libertação da morte
4. responde minhas orações, Sl. 3.4
5. me sustenta, Sl. 3.5
6. faz com que eu não tenha medo, Sl. 3.6

10,

3.4 "minha voz clamo ao SENHOR" Esta oração por ajuda pode ser Sl. 3.7-a. As consequências de "Ele me
respondeu" são vistas em Sl. 3.7b-8.
▣ "de seu santo monte" Isso se refere ao templo, onde em imagens do AT, YHWH habitava entre as asas
do Cherubim sobre a arca da aliança. Este era o lugar onde o céu e a terra (o espiritual e físico) reuniam-se!
3.5 O sono é possível por causa da presença, paz e proteção de YHWH (cf. Sl. 4.8; Pr. 3.24). Salmo 3.5a é uma
expressão idiomática para uma boa noite de sono! Isto é possível por causa da fé e confiança em YHWH, Sua
presença, suas promessas, seu caráter!
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3.6 Esta é uma linguagem idiomática hiperbólica. O termo "dez mil" (BDB 914) é uma expressão idiomática para
um número incontável de acolhimento. O PLURAL (como aqui) intensifica isso (cf. Dt 33.2, 17; 1 Sm. 18.7; Mq.
6.7).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 3.7-8
7
Levanta-te, SENHOR! Salva-me, Deus meu,
pois feres nos queixos a todos os meus inimigos
e aos ímpios quebras os dentes.
8
Do SENHOR é a salvação,
e sobre o teu povo, a tua benção. Selah
3.7 Este versículo começa com dois IMPERATIVOS (ou seja, pedidos de oração).
1. levantar - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO usado no sentido de rogar para YHWH agir,
cf. Nm. 10.35; Sl. 7.6; 9.19; 10.12; 44.26; 68.1; 74.22; 82.8; 132.8; como os inimigos se "levantaram"
agora o salmista clama YHWH a levantar-se (isto é, do Seu trono)!
2. salvar - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, que no AT, denota libertação das provações, dores,
problemas desta vida (Sl. 3.8)
TÓPICO ESPECIAL: SALVAÇÃO (Termo do AT)
Este termo (BDB 447, KB 446, tanto um SUBSTANTIVO MASCULINO quanto FEMININO), que
basicamente significa "ser amplo e espaçoso" ou "ser livre", tem várias conotações.
1. segurança, II Sam. 22.3; Jó 5.11; Sl. 12.5
2. bem-estar, prosperidade, Jó 30.15
3. salvação divina que inclui tanto aspectos físicos quanto espirituais
a. Gn 49.18
b. Dt 32.15
c. II Sm. 23.5
d. Sl 3.2, 8; 22.1; 35.3; 62.2; 69.29; 70.5; 78.22; 80.3; 89.26;
91.16; 106.4; 140.7
e. Is 12.2; 33.2; 51.6, 8; 52.7, 10; 56.1; 59.11; 60.18; 62.1
4. a ideia de libertação física e espiritual está claramente presente em Jonas 2.9, 10
5. vitória, Êx. 14.30; 15. 2; 1 Sam. 14.45; Sl. 20.
6; 21. 5; 44. 4-5; 68. 19-20; 118. 14,15,21; Is. 12.
2; Hab. 3. 8
6. freqüentemente "regozijar” está relacionado com a salvação de
YHWH, I Sm 2.1; Is 25.9;
26.1; Sl 9.14; 13.5; 35.9
Salvação envolve a implementação da comunhão e sociedade original pretendida de YHWH com Suas
criaturas humanas. Isso envolve completamente o individual e a sociedade!
▣ "fere... quebras" YHWH traz libertação e pela força lida com os adversários do salmista.
1. feriu - BDB 645, KB 697, Hiphil PERFEITO
2. quebrou - BDB 990, KB 1402, Piel PERFEITO
O "queixo" (BDB 534 I) e "dentes" 9BDB 1042 I) são expressões idiomáticas de vergonha e derrota (cf. 1 Rs.
22.24; Jó 16.10; Sl. 58.6; Mq. 5.1). Ele refere-se especificamente às suas palavras de ódio (cf. Sl. 3.2).
3.8 Não há VERBOS em Sl. 3.8. Muitas vezes, o VERBO hebraico bíblico "ser" é fornecido pelo leitor.
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
3.9 Observe como um lamento individual é usado para refletir uma preocupação corporativa ("Teu povo", de Sl.
3.9; Sl. 25.22; 28.9). YHWH traz a salvação / libertação, não só para os indivíduos que pedem, mas para a nação
que pede (ou seja, 2 Cr. 7.14).
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PERGUNTAS PARA DE DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Quem são os adversários?
2. Por que eles estão negando a libertação de YHWH?
3. O que o IMPERATIVO "levante" significa?
4. Quais são as suas possíveis origens
5. O que significa "Selah"?
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SALMO 4
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A oração vespertina da
confiança em Deus
Introdução MT "Para o
diretor do coro, em
instrumentos de cordas, um
Salmo de Davi"

A segurança dos Fiéis

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais (um
Lamento)

A oração da noite para
Ajuda

A oração vespertina para ajuda

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2-3

4.2-3

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

4.3

4.4-5

4.4-5

4.4

4.4-5

4.4-5

4.5
4.6-8

4.6-8

4.6-7

4.6-7

4.6
4.7

4.8

4.8

4.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

Breve Resumo
A. Oração de abertura à Deus, Sl. 4.1
B. Endereçada à adversários, Sl. 4.2-3
C. Mandamento para uma resposta apropriada a Deus, Sl. 4.4-5
D. Oração de encerramento à Deus, Sl. 4.6-8
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 4.1
1
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça;
na angústia, me tens aliviado;
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
4.1 Observe os IMPERATIVOS usados para implorar a Deus.
1. Responda-me - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 27.7
2. tem misericórdia de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 25.16; 69.16
3. ouve a minha oração - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO , cf. Sl. 17.6; 39.12
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O salmista espera que Deus ouça e aja (cf. Sl. 3.4; 6.8-9; 17.6; 86.7)! A oração não apenas pedir, é
comunhão! Nós precisamos dele mais do que nossas solicitações respondidas!
▣ Note como o salmista caracteriza Deus.
1. Ó Deus da minha justiça (veja Tópico Especial: Justiça)
2. Ó Deus, apaziguador da minha angústia
Há tantos PRONOMES pessoais nestes dois primeiros versículos! YHWH é a única fonte de "justiça", que traz a paz
(tanto física, como espiritualmente)!
NASB, NKJV
"alivia-me"
NRSV, LXX
"me deu espaço"
NJB
"definiu-me grande"
JPSOA, REB
"libertou-me"
A palavra hebraica (BDB 931, KB 1210, Hiphil PERFEITO) é uma expressão idiomática de um amplo espaço (cf.
Sl. 18.19), o oposto de "restrição" (ou seja, a opressão, a tribulação, as retas estreitas, BDB 865, "angustia"). Sua
natureza metafórica pode ser vista em Gn. 26.22; Dt. 33.20; Sl. 25.17; Is. 54.2; 57.8.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 4.2-3
2
Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame,
e amareis a vaidade, e buscareis a mentira?
Selah
3
Sabei, porém, que o SENHOR distingue para si o piedoso;
o SENHOR me ouve quando eu clamo por ele.
4.2 O autor desenvolve a definição antagônica por duas perguntas direcionadas para aqueles que se opõem.
1. vergonha / vexame - BDB 484
2. palavras inúteis / vãs - BDB 938
3. decepção / mentiras - BDB 469
Como Deus é chamado de "minha justiça" em Sl. 4.1, agora Ele é chamado a revelar a atitude, os motivos e as
ações daqueles que fariam o dano ao salmista.
NASB
NRSV
NKJB

"tornareis minha gloria em vexame"
"a minha glória em vergonha"
"pesado de coração"

O NJB segue a LXX, que, aparentemente, traduziu um texto hebraico diferente do que a MT. A UBS Text Project
(p. 165) dá a MT a classificação "C" (uma dúvida considerável).
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2.
4.3 Como devem os adversários responder as perguntas do salmista de Sl. 4.2?
1. saber (Qal IMPERATIVO) que o Senhor separou (LXX, "tem feito coisas maravilhosas para o Seu santo", cf.
NJB, NEB) o homem de Deus para Si mesmo (a UBS Text Project dá uma classificação "A" [muito alta
probabilidade])
2. O Senhor ouve o homem o de Deus (BDB 339), quando ele ora
YHWH conhece e responde as Seus verdadeiros seguidores. Um ataque a eles é um ataque contra Ele!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 4.4-5
4
Irai-vos e não pequeis;
consultai no travesseiro o coração e sossegai. Selah
5
Oferecei sacrifícios de justiça
e confiai no SENHOR.
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4.4-5 Há uma série de mandamentos em que o salmista sugere como seus adversários (ou seja, "filhos dos
homens", Sl. 4.2) devem viver:
1. Irai-vos - BDB 919, KB 1182, Qal IMPERATIVO
2. Não pequeis - BDB 306, KB 305, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. consultar (falar literalmente) - BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 77.6
4. sossegai - BDB 198, KB 226, Qal IMPERATIVO
5. Oferecei sacrifícios - BDB 256, KB 261, Qal IMPERATIVO
6. confiai em YHWH - BDB 105, KB 120, Qal IMPERATIVO , cf. Sl. 37.3; 62.8
4.4 Número 2 acima é citado por Paulo em Efésios 4.26 em combinação com Dt. 24.15, como "estar com raiva,
e ainda assim não pecar", que é a partir da LXX. A MT tem "tremer", que significa "medo" (cf. Is. 32.11; Mq.
7.17, Hb. 3.16), não ira.
▣ "sossegai" A palavra (BDB 198, KB 226) tem vários usos:
1. temor da batalha - Êx. 15.14-16
2. fala no julgamento - 2 Sm. 2.9
3. silêncio na morte - Sl. 31.17; 94.17; Jr. 48.2; 49.26
4. silêncio chocado com a destruição - Jr. 25.37
5. silêncio da sabedoria em um momento apropriado - Sl. 4.4; 62.5; 131.2; Amos 5.13
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
4.5 "confiai no Senhor" Este é um tema recorrente (BDB 105, KB 120).
1. um chamado para os pecadores - Sl. 4.5
2. um
chamado
para
os
fiéis
Sl. 9.10; 32.10; 37.3,
5; 40.3; 55.23; 56.4,
11; 84.12; 91.2; 112.7; 115.11; 125.1; 143.8; Pr. 16.20; 29.25; Is. 26.3-4
3. o rei - Sl. 21.7; 25.2; 26.1; 28.7
4. os pais - Sl. 22.4-5
5. povo - Sl. 62.8; 115.9
6. sacerdotes - Sl. 115.10
É a confiança em YHWH e na Sua palavra que traz esperança (cf. Sl. 4.3), alegria (cf. Sl. 4.7), e paz (cf. Sl. 4.8)
neste mundo caído.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 4.6-8
6
Há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem?
SENHOR, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
7
Mais alegria me puseste no coração
do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho.
8
Em paz me deito e logo pego no sono,
porque, SENHOR, só tu me fazes repousar seguro.
4.6-7 Assim como Sl. 4.2, 4.6 começa com uma pergunta que reflete a atitude, motivos e ações dos adversários do
salmista.
A resposta é o pedido (Qal IMPERATIVO) que YHWH "levanta a luz de Seu rosto" (cf. Nm 6.26; Sl 80.3, 7,
19). Esta é uma expressão idiomática da Divindade tomando conhecimento pessoal e estendendo misericórdia
para com seus fiéis(Sl 4.5b) seguidores (Sl. 27.1; Mq. 7.8). YHWH tem:
1. colocado alegria no coração do salmista
2. colocado paz no coração do salmista
3. colocado segurança no coração do salmista
Em Nm. 6.26 o VERBO "levantar", é אשנ, BDB 669, mas aqui é ( הסנKB 702). Aparentemente, eles são duas
formas de uma raiz (cf. BDB 650, KB 702, NET Bible, p. 853, nº 6).
1.7 "coração" Veja Tópico Especial abaixo.
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TÓPICO ESPECIAL: O CORAÇÃO
O termo grego kardia é usado na Septuaginta e NT para refletir o termo hebraico l b (BDB 523, KB 513). É
usado de várias maneiras (cf. Bauer, Arndt, Gingrich e Danker, A Greek-English Lexicon [Um Léxico GregoInglês], pp. 403-404).
1. O centro da vida física, uma metáfora para a pessoa (cf. Atos 14.17; II Co 3.2, 3; Tiago 5.5)
2. O centro da vida espiritual (i.e., moral)
a. Deus conhece o coração (cf. Lucas 16.15; Rm 8.27; I Co 14.25; I Ts 2.4; Ap 2.23)
b. usado para a vida espiritual da humanidade (cf. Mt 15.18, 19; 18.35; Rm 6.17; I Tm 1.5; II Tm
2.22; I Pe 1.22)
3. o centro da vida mental (i.e., intelecto, cf. Mt 13.15; 24.48; atos 7.23; 16.14; 28.27; Rm 1.21; 10.6;
16.18; II Co 4.6; Ef 1.18; 4.18; Tiago 1.26; II Pe 1.19; Ap 18.7; coração é sinônimo com mente em II Co
3.14, 15 e Fp 4.7)
4. o centro da volição (i.e., vontade, cf. Atos 5.4; 11.23; I Co 4.5; 7.37; II Co 9.7)
5. o centro das emoções (cf. Mt 5.28; Atos 2.26, 37; 7.54; 21.13; Rm 1.24; II Co 2.4; 7.3; Ef 6.22; Fp
1.7)
6. único lugar da atividade do Espírito (cf. Rm 5.5; II Co 1.22; Gl 4.6 [i.e., Cristo em nossos corações,
Ef 3.17])
7. o coração é uma maneira metafórica de se referir à pessoa inteira (cf. Mt 22.37, citando Dt 6.5). Os
pensamentos, motivos e ações atribuídos ao coração revelam plenamente o tipo de indivíduo. O AT tem
alguns usos notáveis dos termos
a. Gn 6.6; 8.21, "se arrependeu o SENHOR de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no
coração", também observe Oséias 11.8,9
b. Dt 4.29; 6.5, "de todo o teu coração, de toda a tua alma"
c. Dt 10.16, "Circuncidai, pois, o vosso coração" e Rm 2.29
d. Ez 18.31, 32, "coração novo"
e. Ez 36.26, "coração novo" vs. "coração de pedra" (cf. Ez. 11.19, Zc. 7.12)

▣ "fartura de cereal" O UBS Handbook (p. 47) menciona que o MSS hebraico encontrado no Mar Morto, bem
como a LXX e a Vulgata, acrescenta "e azeite" depois de "cereal" e antes de "vinho" que pode ter origem em
Dt. 7.13; 11.14; 12.17; 14.23; 18.4; 28.51.
▣ "vinho" Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: ATITUDES BÍBLICAS PARA COM O ÁLCOOL E O ALCOOLISMO
I. Termos Bíblicos
A. Antigo Testamento
1. Yayin – Este é o termo geral para vinho (BDB 406), que é usado 141 vezes. A etimologia é incerta
porque não é de uma raiz hebraica. Sempre significa suco de fruto fermentado. Algumas típicas são Gn
9.21; Êx 29.40; Nm 15.5, 10.
2. Tirosh – Isto é "vinho novo” (BDB 440). Por causa das condições climáticas do Oriente Próximo, a
fermentação começava logo seis horas depois de extrair-se o suco. Este termo refere-se ao vinho no
processo de fermentação. Para algumas passagens típicas veja Dt 12.17; 18.4; Is 62.8, 9; Os 4.11.
3. Asis – Isto é obviamente bebidas alcoólicas ("vinho doce”, BDB 779, Joel 1.5; Is 49.26).
4. Sekar – Este é o termo "bebida forte” (BDB 1016). A raiz hebraica é usada no termo "embriagado” ou
"bêbado”. Tinha algo acrescentado a ele para torná-lo mais intoxicante. É paralelo a yayin (cf. Pv 20.1;
3.16; Is 28.7).
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B. Novo Testamento
1. Oinos – o equivalente grego de yayin
2. Neos oinos (vinho novo) – o equivalente de tirosh (cf. Marcos 2.22).
3. Gleuchos vinos (vinho doce, asis) – vinho nos primários estágios de fermentação (cf. Atos 2.13).
II. Uso Bíblico
A. Antigo Testamento
1. O vinho é um presente de Deus (Gn 27.28; Sl 104.14, 15; Ec 9.7; Os 2.8, 9; Joel 2.19, 24; Amós 9.13;
Zc 10.7).
2. O vinho é uma parte de uma oferta sacrificial (Êx 29.40; Lv 23.13; Nm 15.7, 10; 28.14; Dt 14.26; Jz
9.13).
3. O vinho é usado como remédio (II Sm 16.2; Pv 31.6, 7).
4. O vinho pode ser um problema real (Noé – Gn 9.21; Ló – Gn 19.33, 35; Nabal – I Sm 25.36; Urias –
II Sm 11.13; Amom – II Sm 13.28; Elá – I Rs 16.8; Ben-Hadade – I Rs 20.12; Governantes – Amós 6.6;
e Mulheres – Amós 4).
5. O vinho pode ser mal usado (Pv 20.1; 23.29-35; 31.4, 5; Is 5.11, 22; 19.14; 28.7, 8; Oséias 4.11).
6. O vinho era proibido para certos grupos (sacerdotes na função, Lv 10.9; Ez 44.21; Nazireus, Números
6; e governantes, Pv 31.4, 5; Is 56.11, 12; Oséias 7.5).
7. O vinho é usado num cenário escatológico (Amós 9.13; Joel 3.18; Zc 9.17).
B. Interbíblico
1. O vinho em moderação é muito útil (Eclesiástico 31.27-30)
2. Os rabinos dizem, "O vinho é o maior de todos os remédios, onde o vinho está em falta, logo
medicamentos são necessários”. (BDB 58b).
C. Novo Testamento
1. Jesus transformou uma grande quantidade de água em vinho (João 2.1-11).
2. Jesus tomou vinho (Mt 11.18, 19; Lucas 7.33, 34; 22.17sss).
3. Pedro acusado de embriaguês de "vinho novo” no Pentecostes (Atos 2.13).
4. O vinho pode ser usado como remédio (Marcos 15.23; Lucas 10.34; I Tm 5.23).
5. Os líderes não devem ser abusadores. Isto não significado abstêmios totais (I Tm 3.3, 8; Tito 1.7; 2.3;
I Pe 4.3).
6. O vinho é usado em cenários escatológicos (Mateus 22.1ss; Ap 19.9).
7. A embriaguês é deplorada (Mt 24.49; Lucas 12.45; 21.34; I Co 5.11-13; 6.10; Gl 5.21; I Pe 4.3; Rm
13.13, 14).
III. Percepção Teológica
A. Tensão dialética
1. O vinho é o presente de Deus.
2. A embriaguês é um problema muito importante.
3. Os crentes em algumas culturas devem limitar suas liberdades por causa do evangelho (Mt 15.1-20;
Marcos 7.1-23; I Coríntios 8-10; Romanos 14).
B. Tendência para ir além dos limites dados
1. Deus é a fonte de todas as coisas boas.
a. comida - Marcos 7:19; Lucas 11:44; 1 Cor. 10: 25-26
b. todas as coisas limpas - Rom. 14: 14,20; 1 Tim. 4: 4
c. todas as coisas legais - 1 Cor. 06:12; 10:23
d. todas as coisas puras - Tito 1:15
2. A humanidade caída tem abusado de todas as dádivas de Deus levando-as além dos limites dados por
Deus.
C. Abusar está em nós, não nas coisas. Não há nada mau na criação física (veja B. acima).
IV. Cultura e Fermentação Judaica do Primeiro Século
A. A fermentação começa muito cedo, aproximadamente 6 horas depois que a uva é esmagada.
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B. A tradição judaica diz que quando uma leve espuma aparecia na superfície (sinal de fermentação), está
sujeito ao dízimo do vinho (Ma aseroth 1.7). Era chamado "vinho novo” ou "vinho doce”).
C. A fermentação violenta primária estava completa depois de uma semana.
D. A fermentação secundaria levava cerca de 40 dias. Neste estado é considerado "vinho envelhecido” e
poderia ser oferecido sobre o altar (Edhuyyoth 6.1).
E. O vinho tinha descansado nas suas borras (vinho velho) era considerado bom, mas tinha que ser coado
bem antes do uso.
F. O vinho era considerado ser apropriadamente envelhecido geralmente depois de um ano de fermentação.
Três anos era o período de tempo mais longo que o vinho poderia ser estocado em segurança. Era chamado
"vinho velho” e tinha que ser diluído com água.
G. Somente nos últimos 100 anos com um ambiente estéril e aditivos químicos a fermentação tem sido
adiada. O mundo antigo não podia parar o processo natural de fermentação.
V. Declarações de Conclusão
A. Tenha certeza de que a sua experiência, teologia e interpretação bíblica não depreciam a Jesus e a
cultura judaica/cristã do primeiro século! Eles não eram obviamente abstêmios totais.
B. Eu não estou defendendo o uso social do álcool. Entretanto, muitos têm exagerado a posição da Bíblia
sobre este assunto e agora alegam justiça superior baseada numa inclinação cultural/denominacional.
C. Para mim, Romanos 14 e I Coríntios 8-10 têm fornecido percepção e diretrizes baseadas no amor e
respeitos pelos irmãos crentes e a propagação do evangelho em nossas culturas, não na liberdade pessoal ou
crítica de julgamento. Se a Bíblia é a única fonte de fé e prática, então talvez nós devamos todos repensar
esta questão.
D. Se nós promovemos a abstinência total como vontade de Deus, o que nós implicamos sobre Jesus, assim
como aquelas culturas modernas que regularmente usam vinho (e.g., Europa, Israel, Argentina).
4.8
NASB, NKJV
NRSV,
REV,
NJB
NET, JPSOA
(nota de rodapé)

"porque, SENHOR, só tu me fazes repousar seguro"
"Pois tu, SENHOR , me mantem sozinho e seguro"

A palavra "só" (BDB 94) pode denotar sentido a:
1. SENHOR
2. O seguidor fiel que dorme sozinho (ou seja, nenhum inimigo presente)

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Quem são os "filhos dos homens"? Como eles são caracterizados?
2. Quais são os diferentes significados hebraico do VERBO "conhecer"?
3. Explique Sl. 4.4 em suas próprias palavras.
4. Quem são os "muitos" em Sl. 4.6?
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SALMO 5
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração para a proteção contra
o mau.
Introdução MT
"Para o diretor do coro; em
relação ao acompanhamento
de flauta. Salmo de Davi."

Uma oração de
Orientação

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais (um
Lamento)

Uma oração para a
proteção

Oração matutina

5.1-3

5.1-3

5.1-3

5.1-3

5.1-2
5.3

5.4-7

5.4-6

5.4-6

5.4-6

5.4-5ª
5.5b-6

5.7-8

5.7-8

5.7-8

5.8-10

5.7
5.8

5.9-10

5.9-10

5.9-10

5.9
5.10

5.11-12

5.11-12

5.11-12

5.11-12

5.11
5.12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 5.1-3
1
Dá ouvidos, SENHOR, às minhas palavras
e acode ao meu gemido.
2
Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama,
pois a ti é que imploro.
3
De manhã, SENHOR, ouves a minha voz;
de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
5.1-2 Esta oração começa com três IMPERATIVOS.
1. dá ouvidos às minhas palavras - BDB 24; KB 27, Hiphil IMPERATIVO
2. acode os meus gemidos - BDB 106, KB 122, Qal IMPERATIVO ("gemido", BDB 211, apenas aqui e Sl. 39.3,
"meditando")
3. minha voz que clama - BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
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Estes não representam um temor por parte do salmista que Deus não vai ouvir, mas um paralelismo hebraico.
5.1 "O SENHOR " Observe o paralelismo de títulos.
1. O SENHOR (YHWH, cf. Ex. 3.14)
2. meu Rei (a terminologia vem de 1 Sm. 8.7; Sl. 84.3, os rabinos posteriormente chamariam YHWH de "o rei
do universo")
3. meu Deus (veja nota abaixo)
Para o número 3 há várias formas do termo "Deus / deus". Um bom exemplo é Deuteronômio 32.
1. Dt. 32.3, 15 - (Eloah, BDB 42-43, cf. Sl 5.2).
2. Dt. 32.5.4, 18, 21 - (El, BDB 41-42, cf. Sl. 5.4)
3. Dt. 32.5.17 - (Elohim, BDB 43-44, cf. Sl. 5.10)
Todos são baseados em El, o que indica poder e força. É o nome geral para divindade na ANE. Na poesia, todos
são usados alternadamente.
5.3 Este Salmo denota uma oração matutina. Para os judeus, pós-exílio, foi estabelecido que várias vezes ao dia
deveriam oferecer orações.
1. No momento do sacrifício da manhã, cerca de 9h (possivelmente, em alusão a Sl. 46.5b)
2. ao meio-dia
3. No momento do sacrifício da noite, cerca de 15h
O fiel seguidor estruturava o seu dia em torno dos momentos com Deus. Ele acreditava que Deus ouviria e iria
responder (ou seja, "esperar ansiosamente" Sl. 5.3b, BDB 859 I, KB 1044, Piel IMPERFEITO).
Os sacrifícios diários no tabernáculo (cf. Êx 29.38-42), e posteriormente no templo, ocorria a cada manhã e à
noite. Eles foram chamados de "contínuos". Eram momentos especiais para aproximar-se de YHWH.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
LXX

"peço"
"dirijo"
"defendo"
"ofereço"
"ponho"
"apresento"

Este VERBO (BDB 789, KB 884, Qal IMPERFEITO) tem um vasto campo semântico, mas basicamente significa
"arranjar algo." Aqui poderia ser (1) palavras ou (2) sacrifício.
▣ "fico esperando" Este VERBO (BDB 859, KB 1044, Piel IMPERFEITO) denota esperar com expectativa por algo,
aqui de YHWH responde a oração do salmista (cf. Lm. 4.17; Mq. 7.7; Hc. 2.1).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 5.4-7
4
Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade,
e contigo não subsiste o mal.
5
Os arrogantes não permanecerão à tua vista;
aborreces a todos os que praticam a iniquidade.
6
Tu destróis os que proferem mentira;
o SENHOR abomina ao sanguinário e ao fraudulento;
7
porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa
e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor.
5.4-6 O salmista descreve Deus (El, לא, veja nota em Sl. 5.1).
1. não um Deus que tenha prazer na iniquidade
2. não mora o mal (morada permanente) com você (eu penso que Tiago 1.17 é um paralelo teológico)
3. Os arrogantes não permanecerão à tua vista (cf. Sl. 1.5)
4. aborreces todos os que praticam a iniquidade
5. Tu destróis os que proferem mentiras
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6. abomina ao sanguinário e ao fraudulento
5.5 "não permanecerão à tua vista" Isto é chocante para nós, que YHWH, o Criador, que deseja a comunhão
com todos os seres humanos, "odeia" (BDB 971, KB 1338, Qal PERFEITO). A Bíblia usa termos humanos para
descrever a divindade. Isso sempre provoca tensões. Veja o Tópico Especial: Deus Descrito como Humano
(antropomorfismo).
Seu amor por aqueles "feitos à Sua imagem" (Gn. 1.26-27) causa a reação oposta quando tratamos uns aos
outros de maneira destrutiva!
5.7 Em contraste com o seguidor infiel, o salmista sabe que por causa da "benignidade abundante" de YHWH (cf.
Sl. 6.4b), ele vai adorá-Lo no tabernáculo / templo em reverência.
O termo "benignidade" é a maneira da NASB traduzir o termo hesed, aliança poderosa (BDB 338).
TÓPICO ESPECIAL: BENIGNIDADE (HESED)
Este termo (BDB 338 I, 336 KB II) tem um amplo campo semântico.
A. Usado em conexão com seres humanos
1. bondade para com outros homens (e.g., I Sm 20.14; 2 Sam. 16.17; 2 Cr. 24.22; Jó 6.14; Ps. 141.5;
Pro. 19.22; 20.6)
2. bondade para com os pobres e necessitados (e.g., Miquéias 6.8)
3. afeição de Israel para com YHWH (cf. Jer 2.2; Hos 6.4,6)
4. a beleza temporária de uma flor selvagem (cf. Isaías 40.6.)
B. Usado em conexão com Deus
1. lealdade e amor pactual
a. "na redenção de inimigos e problemas" (por exemplo, Gen. 19:19; 39:21; Êx 15:13; Sl 31:16;
32:10; 33:.. 18,22; 36: 7,10; 42: 8; 44:26; 66 : 20; 85: 7; 90:14; 94:18; 107: 8,15,21,31; 109: 21-22;
143: 8,12; Jer. 31: 3; Esdras 7:28; 9: 9)
b. "na preservação da vida da morte" (por exemplo, Jó 10.12; Sl 6.4-5; 86.13)
c. "na vivificação da vida espiritual" (por exemplo, Sl 119.41, 76, 88, 124, 149, 159)
d. "na redenção do pecado" (cf. Sl 25.7; 51.1; 130.7-8)
e. "ao guardar as alianças" (por exemplo, Deut. 7.9,12; 2 Cr 6.14; Neemias 1.5; 9.32; Dan. 9.4; Mic
7.20.)
2. descreve um atributo divino (por exemplo, Êxodo 34.6; Sl 86.15; 103.8; Neh 9.17; Joel 2.13, Jonah.
4.2; Micah 7.20)
3. bondade de Deus
a. "abundante" (por exemplo, Num 14.18; Neemias 9.17; Sl 86.5; 103.8; 145.8; Joel 2.13; Jer 4.2).
b. "grande em extensão" (por exemplo, Êx 20.6; Dt 5.10; 7.9)
c. "eterna" (por exemplo, 1 Cr. 16.34,41; 2 Cr 5.13; 7.3,6; 20.21; Esdras 3.11, Sl. 100.5; 106.1;
107.1; 118.1,2,3,4,29; 136.1-26; 138.8; Jer 33.11)
d. como uma fortaleza (por exemplo, Sl. 59.17)
e. relacionado com o poder de Deus (por exemplo, Ps 62.11c-12a)
4. atos de bondade (por exemplo, II Cr 6.42; Sl 89.2; Is 55.3; 63.7; Lm 3.22)
Esta palavra é traduzida de muitas formas em traduções para o inglês. Acho que a melhor definição sumária
seria "a aliança de fidelidade incondicional de Deus" Ela é paralela ao termo "amor" NT (ágape). Deus é fiel e
amoroso por causa de quem Ele é!
▣ "templo" Não havia nenhum templo nos dias de Davi! Mas o mesmo termo (BDB 228) é usado em 1 Sm.1.9 e
3.3 para o tabernáculo.
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 5.8-10
8
SENHOR, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários;
endireita diante de mim o teu caminho;
9
pois não têm eles sinceridade nos seus lábios;
o seu íntimo é todo crimes;
a sua garganta é sepulcro aberto,
e com a língua lisonjeiam.
10
Declara-os culpados, ó Deus;
caiam por seus próprios planos.
Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões,
pois se rebelaram contra ti.
5.8 Este é o conteúdo da oração do salmista mencionado em Sl. 5.1-2.
1. Guia-me (Qal IMPERATIVO) na tua justiça (veja Tópico Especial: Justiça)
2. Faça o seu caminho reto / calmo (Kethib usa Hiphil, enquanto Qere usa Piel IMPERATIVO , cf. NET Bible,
p. 854, nº 4) perante mim (os termos "justo" e "reto" estão relacionados teologicamente)
5.9 O salmista está preocupado com as palavras e ações de seus inimigos ("inimigos", Sl. 5.8, BDB 1004).
1. não há nada confiável / verdadeiro no que dizem
2. seu interior é a destruição em si
3. A sua garganta é um sepulcro aberto
4. Sua língua lisonjeira / perspicaz (cf. Sl. 12.2)
Paulo cita este versículo em sua litania nos textos do AT que refletem a natureza caída da humanidade em
Rm. 3.10-18.
5.10 O salmista pede para Deus agir contra os inimigos por causa de suas palavras e ações.
1. Declara-os culpados - BDB 79, KB 95, Hiphil IMPERATIVO (o oposto da justificação)
2. pelos seus próprios planos os deixam cair - BDB 656, KB 709, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

3. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões - BDB 623, KB 673, Hiphil IMPERATIVO (ou seja, da
presença pessoal de YHWH na adoração, Sl. 5.7 ou no julgamento, Sl. 5.5)
4. pois são rebeldes contra ti - BDB 598, KB 632, Qal PERFEITO
Observe as diferentes palavras que o salmista usa para descrever seus inimigos.
1. iniquo, Sl. 5.4
2. arrogante, Sl. 5.5
3. praticante de iniquidade, Sl. 5.5
4. profere mentira, Sl. 5.6
5. sanguinário, Sl. 5.6
6. fraudulento, Sl. 5.6
7. adversário (ou seja, aqueles que ficam à espreita), Sl. 5.8
8. não tem sinceridade, Sl. 5.9
9. íntimo de crimes, Sl. 5.9
10.mentiroso, Sl. 5.9
11.transgressor, Sl. 5.10
12.rebelde, Sl. 5.10
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 5.11-12
11
Mas regozijem-se todos os que confiam em ti;
folguem de júbilo para sempre,
porque tu os defendes;
e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
12
Pois tu, SENHOR, abençoas o justo
e, como escudo, o cercas da tua benevolência.
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5.11-12 Em contraste com o inimigo ímpio, o salmista agora descreve os fiéis seguidores (ou seja, PLURAL, a
oração e a experiência de um tornou-se a descrição de todos).
1. eles se refugiam em YHWH
2. Eles se regozijam em YHWH
3. se abrigam nele (eu acho que isso se refere a uma metáfora de pássaro fêmea, cf. Rt. 2.12; Sl. 17.8; 36.7;
57.1; 61.4; 63.7; 91.1, 4, veja o Tópico especial abaixo)
4. eles amam e exultam em seu nome (veja o Tópico Especial abaixo)
À luz disto, YHWH
1. abriga-os
2. abençoa-os
3. rodeia-os como um escudo (cf. 1 Sm. 23.26)
Pode-se dizer a diferença entre um fiel seguidor e um seguidor infiel pelos seus frutos (cf. Mt. 7.15-22)!
TÓPICO ESPECIAL: SOMBRA COMO METÁFORA PARA PROTEÇÃO E CUIDADO
Esta é uma expressão idiomática hebraica para
1.
"sombra” como proteção
a.
de YHWH – Isa. 16.3-4
b.
do Egito – Isa. 30.2-3
c.
do Messias de YHWH – Lam. 4.20
d.
era muito comum no antigo Oriente Próximo. Observe os exemplos na Bíblia.
2. "sombra da mão”, também da proteção de YHWH - Sl. 121.5; Isa. 49.2; 51.16; também observe Exod.
33.22
3. "sombra do teto”, outra expressão idiomatica para a proteção - Gn 19.8
4. "sombra da nuvem especial de Deus durante o período de travessia do deserto”, (isto é, sombra durante
dia, luz durante a noite para guia-los) cf. Êx 1.21, 22; 14.19, 20, 24; Is 4.6; 25.4, 5; 32.1-2
5. "sombra da asa” - Idioma hebraico para Deus como mãe pássaro - Sl 17.8; 36.7; 57.1; 61.4; 63.7; 91.1,
4; Isa. 31.5 (metáforas similares em Dt 32.10, 11; Rute 2.12; Is 31.5; Mt 23.37; Lucas 13.34)
6. "sombra de uma arvore”
a. parábola em conexão com Abimeleque - Rs. 9.15
b. parábola da águia e de vinha - Ez. 17.23
c. parábola do Egito - Ezra 31.6,17
d. sonho de Nabucodonosor - Dan. 4.12
e. metáforas do cativeiro de Israel - Oséias 14.7
Sombra era uma metáfora poderosa, salvadora de vidas, para as pessoas do deserto.

TÓPICO ESPECIAL: "O NOME" DE YHWH
O uso de "o nome" como um substituto para YHWH mesmo é paralelo ao uso Êx 23.20-33 de "anjo", que
se diz ter "Meu nome está Nele". Esta mesma substituição pode ser vista no uso de "Sua glória" (e.g., João
1.14; 17.22 veja o Tópico Especial: Deus Descrito como Humano). Todos são tentativas para amenizar a
presença antropomórfica pessoal de YHWH (cf. Êx 3.13-16; 6.3). YHWH é certamente exposto em termos
humanos, mas era também sabido que Ele estava espiritualmente presente por toda a criação (cf. I Rs 8.27; Sl
139.7-16; Jr 23.24; Atos 7.49 cita Is 66.1).
Há vários exemplos de "o nome" representando a essência divina e presença pessoal de YHWH.
1. Dt 12.5; II Sm 7.13; I Rs 9.3; 11.36
2. Dt 28.58
3. Sl 5.11; 7.17; 9.10; 33.21; 68.4; 91.14; 103.1; 105.3; 145.21
4. Is 48.9; 56.6
5. Ez 20.44; 36.21; 39.7
6. Amós 2.7
7. João 17.6, 11, 26
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O conceito de "invocar" (i.e., adorar) o nome de YHWH é visto cedo em Gênesis.
1. 4.26, a linhagem de Sete
2. 12.8, Abraão
3. 13.4, Abraão
4. 16.13, Hagar
5. 21.33, Abraão
6. 26.25, Isaque
e em Êxodo:
1. 5.22, 23, falar em Teu nome
2. 9.16, mostrar o Meu nome por toda a terra (cf. Rm 9.17)
3. 20.7, não tomar o nome do Senhor vosso Deus em vão (cf. Lv 19.12; Dt 5.11; 6.13; 10.20)
4. 20.24, onde eu faço meu nome ser lembrado (cf. Dt 12.5; 26.2)
5. 23.20, 21, um anjo ("porque o Meu nome está nele")
6. 34.5-7, Moisés invoca (ou "gritou") o nome do Senhor. Este é um de um punhado de textos que
descrevem o caráter de YHWH (cf. Ne 9.17; Sl 103.8; Joel 2.13)
Conhecer alguém pelo nome implica uma intimidade (cf. Êx 33.12); Moisés conhece o nome de YHWH e em
33.17, YHWH conhece o nome de Moisés. Este é o contexto onde Moisés quer ver a glória de Deus (cf. v.
18), mas Deus permite-o ver "Sua bondade" (v. 19), que é paralelo a "o nome" (v. 19).
Os israelitas devem destruir "os nomes" dos deuses de Canaã (cf. Dt 12.3) e invocá-Lo (cf. Dt 6.13; 10.20;
26.2) no lugar especial que Ele faz Seu nome habitar (cf. Êx 20.24; Dt 12.5, 11, 21; 14.23, 24; 16.2, 6, 11;
26.2).
YHWH tem um propósito universal envolvendo Seu nome.
1. Gn 12.3
2. Êx 9.16
3. Êx 19.5-6
4. Dt 28.10, 58
5. Miquéias 4.1-5
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Por que o Salmo 4 é considerado um Salmo noturno e Salmo 5 um Salmo matutino?
2. Liste os atributos de YHWH de Sl. 5.4-6.
3. A vida de fé é descrita como uma estrada / caminho. Por quê?
4. Descreva os maus de Sl. 5.4-6 e 9-10.
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SALMO 6
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração por misericórdia em
tempos de tribulação
Introdução MT
"Para o diretor do coro, com
instrumentos de cordas, em
cima de uma lira de oito
cordas um Salmo de Davi."

uma oração da fé no tempo
de angústia

Oração para a cura de uma
doença grave

Uma oração para a Ajuda
no tempo da angústia

Súplica no tempo de prova

6.1-3

6.1-3

6.1-3

6.1-3

6.1-3

6.4-5

6.4-5

6.4-5

6.4-5

6.4-5

6.6-7

6.6-7

6.6-7

6.6-7

6.6-8a

6.8-10

6.8-10

6.8-10

6.8-10
6.8b-10

LENDO O CICLO TRÊS (consulte " Guia para a Boa leitura bíblica ")
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 6.1-3
1
SENHOR, não me repreendas na tua ira,
nem me castigues no teu furor.
2
Tem compaixão de mim, SENHOR, porque eu me sinto debilitado;
sara-me, SENHOR, porque os meus ossos estão abalados.
3
Também a minha alma está profundamente perturbada;
mas tu, SENHOR, até quando?
6.1 Existem dois IMPERATIVOS utilizados como JUSSIVOS.
1. repreensão - BDB 406, KB 410, Hiphil negado, cf. Sl. 38.1
2. castigo - BDB 415, KB 418, Piel negado
Este é um salmo penitencial, assim como os Salmos 32, 38, 51, 102, 130 e 143. A Jewish Study Bible (p. 1289),
diz que este Salmo de súplica tornou-se o litúrgica oração da manhã durante a semana do povo judeu.
▣ "na tua ira... teu furor" O Salmo não diz por que YHWH está irritado (veja Tópico Especial: Deus Descrito
como Humano). Ele pode refletir a teologia do AT de um nexo de causalidade. O salmista tinha inimigos, YHWH
os permitia / enviava (cf. Sl. 6.3). As circunstâncias da vida são:
1. punição para o pecado (Sl. 41.4)
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2. A vida em um mundo caído (cf. Sl. 147.3)
3. maneiras de fortalecer a fé (cf. 1 Cr 10.13; Hb. 5.8)
No entanto, ninguém nunca se sabe em qual circunstância está, por isso, se arrependa e tenha fé!
6.2-3 Observe como "abalado" (BDB 96, KB 111, Niphal PERFEITO) está relacionada a ambos
1. meus ossos (BDB 782), Sl. 6.2
2. minha alma (literalmente nephesh, BDB 659, cf. Sl. 6.4), Sl. 6.3 (veja nota completa em Sl. 3.2 e Gn.
35.18)
Ambas eram maneiras de se referir à vida e pensamentos mais íntimos de uma pessoa. Este escritor está em
grande aflição e não sabe o porquê!
6.2 Como Sl. 6.1 pede para YHWH não fazer, Sl. 6.2 pede para YHWH (note também Sl. 6.4)
1. ter misericórdia de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
2. me cure - BDB 950, KB 1272, Qal IMPERATIVO
O VERBO "curar" não necessariamente se relaciona com uma doença física (cf. NIDOTTE, vol 3, p 1166, c, cf. Is.
1.5-6), mas dos ataques dos adversários (cf. Sl. 6.7b, 10). No entanto, o versículo 2 deixa em aberto a
possibilidade de uma doença. Se é uma doença, porque os são adversários são mencionados? Alguns diriam que
os inimigos estavam zombando do salmista (Sl. 102.8) em sua doença. Os antigos israelitas acreditavam que o
pecado e a doença eram relacionados. Veja o Tópico Especial: Cura.
6.3 "até quando" Este é o clamor da pessoa humana criada à imagem de Deus, mas presa em uma mente, corpo e
mundo caído (cf. Sl. 13.1; 74.10; 90.13)! Como crentes nós confiamos em Deus, não nas circunstâncias, mas
ainda clamamos, por quê? Quando isso vai acabar?
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 6.4-5
4
Volta-te, SENHOR, e livra a minha alma;
salva-me por tua graça.
5
Pois, na morte, não há recordação de ti;
no sepulcro, quem te dará louvor?
6.4 Como Sl. 6.2 pede para YHWH agir em nome do salmista (ou seja, "tenha misericórdia... cure..."). Assim
também em Sl. 6.4.
1. volta - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO
2. livra - BDB 322, KB 321, Piel IMPERATIVO
3. salve - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
Observe que a razão dada para os pedidos não é o valor ou mérito do salmista, mas o caráter imutável,
misericordioso da divindade criadora / redentor da aliança!
Perguntam-se o que "volta" neste contexto significa. Será que o salmista acha que YHWH tinha partido ou se
escondido?
▣ "tua graça" Veja Tópico Especial: Benignidade.
6.5 Salmo 6.5 dá a visão do AT da vida após a morte. Sheol era um lugar de consciência, mas de nenhuma alegria
ou louvor. Toda a questão da existência consciente além da morte física é desenvolvida através das
Escrituras. Existem apenas dicas nos textos do AT (cf. 14.14-15; 19.25-27; Sl. 16.10; 49.15; 86.13; Is. 25.8;
26.19; Ez. 37.12-13; Dn. 12.1-2; Os 13.14). A verdade completa é revelada em 1 Coríntios 15!
A palavra hebraica Sheol (BDB 982) refere-se ao reino dos mortos. É caracterizado por:
1. um lugar escuro, sombrio, Jó 10.21-22; Sl. 143.3
2. um lugar de nenhum retorno, Jó 10.21; 16.22
3. um lugar sem nenhum louvor a Deus, Sl. 6.5; 30.9; 8.10-12; 115.17 (Silêncio, Sl 94.17)
4. um lugar separado de Deus, Sl. 88.5; 39.13, mas Deus está lá, Sl. 139.8; Pr. 15.11!
Veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?
Observe que o autor menciona especificamente que, no seu entendimento de sheol, não há
1. lembrança (BDB 271)
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2. louvor (BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO, Sl. cf. 30.9; 88.10-12; Is. 38.18).
O The Tyndale Commentary Series (vol. 15, p. 78), enumera as imagens usadas no AT para Sheol.
1. vasta caverna - Ez. 32.18-32
2. fortaleza - Sl. 9.13; 107.18; Mt. 16.18
3. deserto escuro - Jó 10.22
4. um enorme animal com uma grande boca - Is. 5.14; Jn. 2.2; Hc. 2.5
Graças a Deus por um Novo Testamento!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 6.6-7
6
Estou cansado de tanto gemer;
todas as noites faço nadar o meu leito,
de minhas lágrimas o alago.
7
Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos,
envelhecem por causa de todos os meus adversários.
6.6-7 O salmista descreve seu trauma físico e emocional causado por seus "adversários" (BDB 865, KB
1058, Qal PARTICÍPIO, "aqueles que mostram hostilidade").
1. cansado de tanto gemer (BDB 58)
2. cama molhada de lágrimas (hipérbole)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 6.8-10
8
Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade,
porque o SENHOR ouviu a voz do meu lamento;
9
o SENHOR ouviu a minha súplica;
o SENHOR acolhe a minha oração.
10
Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos;
retirem-se, de súbito, cobertos de vexame.

6.8-10 O salmista trata de um lugar de alívio mental, como ele confiava em YHWH, que ouviu sua oração (cf. Sl.
28.6). Isto é expresso em três linhas paralelas (ou seja, Sl. 6.8b, 9a, 9b).
Por causa da aceitação da oração os adversários de YHWH
1. devem se afastar, Sl. 6.8-A (Sl. 119.115; 139.19)
2. se envergonharão, Sl. 6.10 (Sl. 71.13, 24)
3. serão sobremodo pertubados, Sl. 6.10 (mesmo VERBO usado pelo salmista no Salmo 6.2b e 3a)
4. serão retirados, Sl. 6.10 (mesmo VERBO usado por YHWH no Salmo 6.4, mas aqui pode ser relacionado a
entrar no Sheol, cf. Jó 34.15; Sl. 9.18; Ec. 3.20; 5.15; 12.7)
5. serão cobertos de vexame (o mesmo VERBO de Sl. 6.10a, Sl 73.19)
os números 2-5 são todos IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO. O salmista pede a presença de YHWH
mas a ausência de seus inimigos! O que eles tentaram fazer com ele agora é feito com eles! Esta estrutura literária
(ou seja, a reversão) é típica do AT. O que os humanos esperam é muitas vezes o oposto do que YHWH traz.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Descreva Sheol do ponto de vista do AT.
2. Explique o que "envergonhado" significa no contexto do AT.
3. Como a raiva e ira de YHWH se relacionam com o ímpio e o fiel seguidor?
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SALMO 7
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR implorou para
defender o salmista contra
ímpio
Introdução MT
"Shiggaion de Davi, que ele
cantou ao Senhor a respeito
Cush, um benjamita"

Oração e louvor pela
libertação dos inimigos

Oração pela Libertação dos
inimigos pessoais (Um
lamento)

Uma oração por
Justiça

Oração dos retos em perseguição

7.1-2

7.1-2

7.1-2

7.1-2

7.1-5

7.3-5

7.3-5

7.3-5

7.3-5

7.6-11

7.6-8

7.6-8

7.6-9

7.6-8a
7.8b-9

7.9-10

7.9-11
7.10-13

7.10-12ª

7.11-13
7.12-16

7.12-16
7.12b-14
7.14-16

7.14-16
7.15-16

7.17

7.17

7.17

7.17

7.17

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 7.1-2
1
SENHOR, Deus meu, em ti me refugio;
salva-me de todos os que me perseguem e livra-me;
2
para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me,
não havendo quem me livre "refúgio Tomei"
7.1 Esse VERBO (BDB 340, KB 337) é um Qal PERFEITO, o que denota uma ação completa ou liquidada. O
salmista já tinha e continuou a procurar refúgio (ou seja, a proteção, o cuidado, a provisão) de YHWH.
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▣ O salmista pede a Deus para:
1. salvá-lo - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
2. livra-lo - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
porque ele se refugiou Nele (BDB 340, KB 337, Qal PERFEITO). Este é um tema recorrente,
cf. Sl. 2.12; 5.11; 7.1; 11.1; 16.1; 17.7; 18.2,
30; 25.20; 31.1,
19; 34.8,
22; 36.7; 37.40; 57.1; 61.4; 64.10;
71.1; 118.8, 9; 141.8; 144.2. YHWH é o único lugar verdadeiro de proteção e descanso!
TÓPICO ESPECIAL: SALVAÇÃO (Termo do AT)
Este termo (BDB 447, KB 446, tanto um SUBSTANTIVO MASCULINO quanto FEMININO), que
basicamente significa "ser amplo e espaçoso" ou "ser livre", tem várias conotações.
1. segurança, II Sam. 22.3; Jó 5.11; Sl. 12.5
2. bem-estar, prosperidade, Jó 30.15
3. salvação divina que inclui tanto aspectos físicos quanto espirituais
a. Gn 49.18
b. Dt 32.15
c. II Sm. 23.5
d. Sl 3.2, 8; 22.1; 35.3; 62.2; 69.29; 70.5; 78.22; 80.3; 89.26;
91.16; 106.4; 140.7
e. Is 12.2; 33.2; 51.6, 8; 52.7, 10; 56.1; 59.11; 60.18; 62.1
4. a idéia de libertação física e espiritual está claramente presente em Jonas 2.9, 10
5. vitória, Êx. 14:30; 15: 2; 1 Sam. 14:45; Sl. 20:
6; 21: 5; 44: 4-5; 68: 19-20; 118: 14,15,21; É
Um. 12: 2; Hab. 3: 8
6. freqüentemente "regozijar” está relacionado com a salvação de
YHWH, I Sm 2.1; Is 25.9;
26.1; Sl 9.14; 13.5; 35.9
Salvação envolve a implementação da comunhão e sociedade original pretendida de YHWH com Suas
criaturas humanas. Isso envolve inteira individual e da sociedade!
7.2 No Sl. 7.1 os antagonistas do salmista são chamados de "aqueles que me perseguem" em Sl. 7.2 são descritos
como um animal carnívoro (cf. Sl. 57.4).
1. arrebatar - BDB 382, KB 380, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 17.12
2. despedaçar - BDB 830, KB 973, Qal PARTICÍPIO
3. não havendo quem me livre - isto está em contraste com Sl. 7.1, onde o salmista implora à YHWH para
livra-lo. Ninguém, apenas Deus pode!
O salmista está utilizando metáforas marcantes ou tem medo de um ataque físico violento por seus inimigos.
TÓPICO ESPECIAL: LEÕES NO AT
Frequentemente o poder de um indivíduo ou nação é descrito como sendo como um leão, o rei dos predadores.
1. Judá, Gn 49.9; Miquéias 5.8
2. YHWH em favor de Israel, Nm 24.9; Is 31.4; 35.9; Os 11.10
3. Israel como um leão derrotado, Ez 19
4. tribo de Dã, Dt 33.22
5. o poder de Davi sobre leões, I Sm 17.34-37
6. Saul e Jônatas, II Sm 1.23
7. protetores simbólicos do trono de Salomão, I Rs 10.19, 20
8. Deus usa leões como punição, I Rs 13, 20; II Rs 17.25, 26; Is 15.9; metáfora em Jó 4.10 e Jr 2.30; 49.19,
44; Lm 3.10; Amós 3.4, 8, 12; 5.19; Os 5.14; 13.7, 8; Na 2.11, 12
9. descrevem os inimigos de David de quem Deus o libertará, Sl 7.2; 10.9; 17.12; 22.13, 21
10. uma metáfora para o mal desconhecido, Pv 22.13; 26.13; 28.15
11. usados para descrever militar da Babilônia, Jr 4.7; 49.19-22; 51.38
12. os militares das nações contra o povo de Deus, Jr 5.6; 25.32-38; 50.17; Joel 1.6
13. como o povo de Deus O trata, Jr 12.8
14. como os líderes de Deus tratam o povo, Ez 22.25; Sf 3.3
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15. metáfora para a ira do rei, Pv 19.12; 20.2
16. metáfora para os piedosos, Pv 28.1;
17. metáfora para o Messias, Gn 49.9; Ap 5.5
18. À luz do uso nº 11 e 12 em Jeremias, a metáfora de Daniel do militar babilônio como um leão que se
move rápido é óbvios. Impérios do Crescente Fértil muitas vezes usavam leões para simbolizar a nação
(e.g., os leões alados no Portão de Isthar da cidade de Babilônia).

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 7.3-5
3
SENHOR, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam,
se nas minhas mãos há iniquidade,
4
se paguei com o mal a quem estava em paz comigo,
eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia,
5
persiga o inimigo a minha alma e alcance-a,
espezinhe no chão a minha vida
e arraste no pó a minha glória. Selah.
7.3-5 O salmista configura situações paralelas hipotéticas.
1. se eu fiz isso (mas "isso" não é especificado)
2. se nas minhas mãos há iniquidade (ou seja, ações, veja Tópico Especial: MÃO, abaixo)
3. Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo (este pode ser um provérbio bem conhecido, cf. Pr.
20.22; 24.29; Rm 12.17)
4. se poupei aquele que sem razão me oprimia
Se qualquer uma dessas coisas forem verdadeiras, então:
1. persiga o inimigo a minha alma - BDB 922, KB 1191, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. alcance-a - BDB 673, KB 727, Hiphil JUSSIVO
3. espezinhe no chão a minha vida - BDB 942, KB 1245, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
4. e arraste no pó a minha glória - BDB 1014, KB 1496, Hiphil JUSSIVO ("glória", no sentido de a própria
essência da vida, cf. Sl. 16.9; 30.12; 57.8; 108.1)
Esta é uma maneira poética de clamar inocência!
TÓPICO ESPECIAL: MÃO (ILUSTRADO A PARTIR DE EZEQUIEL)
A palavra "mão" (BDB 388, KB 386) tem várias conotações e usos.
1. literal (i.e., mão de um ser humano)
a. símbolo da pessoa inteira, 3.18; 18.8, 17; 33.6, 8
b. símbolo da fraqueza humana, 7.17, 27; 21.7; 22.14
c. símbolo inimigos estrangeiros, 7.21; 11.9; 16.39; 21.31; 23.9, 28; 28.10; 30.12; 34.27; 38.12; 39.23
d. mão literal, 8.11; 12.7; 16.11; 37.17, 19, 20
e. símbolo do poder de falsos líderes, 13.21, 22, 23; 34.10
f. símbolo de uma nação, 23.31, 37, 42, 45; 25.14; 27.15; 28.9; 30.10, 22, 24, 25; 31.11; 39.3
2. antropomórfico para divindade
a. YHWH dando a revelação, 1.3; 3.14, 22; 8.1; 33.22; 37.1; 40.1 (2.9 é uma outra metáfora- rolo numa
mão)
b. poder de YHWH no juízo, 6.14; 13.9; 14.9, 13; 16.27; 20.33; 25.7, 13, 16; 35.3; 39.21
c. o próprio YHWH (Sua Presença pessoal), 20.22
d. poder de YHWH para libertar, 20.34 (possivelmente uso-chave de Êxodo, cf. 3.20; 4.17; 6.1; 7.19;
13.3)
3. antropomórfico para Querubim, 1.8; 8.3; 10.7, 8, 12, 21
4. antropomórfico para anjos destruidores, 9.1, 2; 21.11
5. símbolo de uma promessa ou juramento, 17.18; 20.5 (duas vezes), 6, 15, 23, 28; 36.7; 44.12; 47.14
6. símbolo de alegria, 25.6
87

7. antropomórfico para um anjo, Ez. 40.3, 5; 47.3

7.5 "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 7.6-11
6
Levanta-te, SENHOR, na tua indignação,
mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários
e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste.
7
Reúnam-se ao redor de ti os povos,
e por sobre eles remonta-te às alturas.
8
O SENHOR julga os povos;
julga-me, SENHOR, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim.
9
Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo;
pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus.
10
Deus é o meu escudo;
ele salva os retos de coração.
11
Deus é justo juiz,
Deus que sente indignação todos os dias.
7.6-11 O salmista clama YHWH para agir em seu nome.
1. Levanta-te - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO (veja nota em Sl. 3.7). Este VERBO pode significar
a. levantar-se e agir em nosso nome Juiz / Guerreiro
b. acordar no sentido de "prestar atenção e agir" (cf. Sl. 44.23)
2. mostra - BDB 669, KB 724, Niphal IMPERATIVO
3. Desperta-te - BDB 734, KB 802, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 35.23; 44.23; 59.4
4. Reúnam-se - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO (ou entendido como "habitar", BDB 442, cf. Sl 23.6)
5. Julga-me - BDB 1047, KB 1622, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 26.1; 35.24; 43.1
YHWH é chamado a permitir que sua ira contra o pecado se manifeste em juízo. Este pensamento é resumido em
Sl. 7.7. O hebraico é difícil.
JPSOA
NJB

"deixe a assembleia dos povos reunir sobre Ti, com Vós entronizado no alto"
"deixe a assembleia de nações se reúnem em torno Ti; retorne acima dela no alto"

A pergunta é "Como se encaixa" os povos "neste contexto de justiça para um indivíduo?" Será que este salmo
busca justiça contra
1. inimigos pessoais (Sl 7.6, 8).
2. as nações pagãs (Ob. 1.5)
O fato de que Sl. 7.8 começa com "O SENHOR julga os povos" dá crédito a opção número 2, mas é surpreendente
neste contexto.
7.8 "segundo a minha retidão" Esta frase deve ser interpretada à luz de Sl. 7.3-5. O salmista não está
reivindicando impecabilidade, mas que ele não tinha feito o que ele foi acusado de fazer!
Observe Sl. 7.9, 17, onde a justiça de YHWH é afirmada. O salmista está ansioso pelo o dia em que Deus irá
tornar tudo claro, revelar os verdadeiros motivos e ações de todos os seres humanos. A Bíblia é clara que este
universo físico foi criado e mantido por Deus moral / ético. Cada ser humano feito à Sua imagem vai prestar
contas a Ele do dom / mordomia da vida (cf. Mt. 25.31-46; Ap. 20.11-15)!
▣ "integridade" Este termo (BDB 1070) significa "inocência", "sem culpa" (cf. Sl. 25.21; 26.1, 11; 41.12; Pr.
2.7; 10.9; 19.1; 20.7; 28.6). Não é uma pretensão de impecabilidade, mas a pretensão de uma mente / motivação /
coração puro (cf. Sl. 7.10b). Veja Tópico Especial: irrepreensível, inocente, sem culpa, sem repreensão.
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7.9 "a malícia dos ímpios" Será que isso se refere àqueles que acusam o salmista no Salmo 7.3-5 ou todos os
povos / nações (Sl. 2)?
O salmista clama a Deus para acabar com o mal (BDB 170, KB 197, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO) e estabelecer (BDB 465, KB 464, Polel IMPERFEITO) a justiça (veja Tópico Especial: Justiça).
▣ "pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus" Este é um tema recorrente (cf. Sl. 11.4-5; 17.3; 26.2; 66.10;
139.23; Jr. 11.20; 17.10; 20.12). Deus sabe os motivos do coração (BDB 480, literalmente rins; as vísceras
menores foram vistas como a sede das emoções e caráter moral).
7.10-11 Para o seguidor fiel, YHWH é um escudo (veja nota em Sl. 3.3-6), mas para o seguidor infiel Ele é um
"juiz justo" (cf. Sl. 96.13).
7.11 "indignação" O VERBO (BDB 276, KB 277, Qal PARTICÍPIO) é encontrado somente aqui nos Salmos. Ele é
encontrado várias vezes em Provérbios (cf. Pr. 22.14; 24.24; 25.23).
Este versículo descreve a reação contínua de YHWH (ambos Elohim e El são usados neste versículo para
Divindade) contra o pecado. Este não é o mundo que Ele pretendeu / criou. Genesis 3 teve um efeito terrível sobre
1. Deus (cf. Oséias 11.1-4, 8-9)
2. humanos (Rm 3.10-18, 23)
3. criação física (Rm. 8.18-23)
O pecado afeta o tempo e a eternidade!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 7.12-16
12
Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada;
já armou o arco, tem-no pronto;
13
para ele preparou já instrumentos de morte,
preparou suas setas inflamadas.
14
Eis que o ímpio está com dores de iniquidade;
concebeu a malícia e dá à luz a mentira.
15
Abre, e aprofunda uma cova,
e cai nesse mesmo poço que faz.
16
A sua malícia lhe recai sobre a cabeça,
e sobre a própria mioleira desce a sua violência.
7.12 "Se um homem não se converter" Observe a aliança condicional. Note também que o arrependimento,
como a fé é para a vida toda! Veja os Tópicos Especiais abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: ARREPENDIMENTO NO ANTIGO TESTAMENTO
Este conceito é crucial mas difícil de definir. A maioria de nós tem uma definição que vem da nossa
afiliação denominacional. No entanto, geralmente uma definição teológica "estabelecida" é imposta sobre as
várias palavra hebraicas (e gregas) que não implicam especificamente essa definição "estabelecida". Deve ser
lembrado que os autores do NT (exceto Lucas) eram pensadores hebreus usando termos gregos coinê, então o
lugar para começar é os termos hebraicos mesmos, dos quais há primordialmente dois.
1. nacham ( BDB 636, KB 688)
2. shub ( BDB 996, KB 1427)
O primeiro, nacham, quer originalmente parece ter significado “aspirar um profundo suspiro”, é
usado em vários sentidos.
a. "descanso" ou "conforto" (e.g., Gn 5.29; 24.67; 27.42; 37.35; 38.12; 50.2; freqüentemente
usado em nomes, cf. II Rs 15.14; I Cr 4.19; Ne 1.1; 7.7; Naum 1.1)
b. "entristecido" (e.g., Gn 6.6, 7)
c. "mente alterada" (e.g., Êx 13.17; 32.12, 14; Nm 23.19)
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d. "compaixão" (e.g., Deut. 32:36)
Observe que todos esses envolve emoção profunda! Aqui está a chave: sentimentos profundos que levam a
ação. Essa mudança de ação é freqüentemente dirigida a outras pessoas, mas também para com Deus. É essa
mudança de atitude e ação para com Deus que infunde esse termo com tal significância teológica. Mas aqui o
cuidado deve ser exercitado. Diz-se que Deus "se arrepende" (cf. Gn 6.6, 7; Êx 32.14; Jz 2.18; I Sm 15.11, 35;
Sl 106.45), mas isso não resulta da tristeza sobre o pecado ou erro, mas uma maneira literária de mostrar a
compaixão e cuidado de Deus (cf. Nm 23.19; I Sm 15.29; Sl 110.4; Jr 4.27, 28; Ez 24.14). Púnica devida por
pecado e rebelião é perdoada se o picador realmente se afasta do pecado dele/dela/deles e se volta para Deus. É
uma reorientação da vida.
O segundo termo, shub, significa "para virar" (vire a partir, voltar, voltar-se para). O VERBO shub (BDB
996, KB 1427) basicamente significa "voltar" ou "retorno". Ele pode ser usado de
1. voltar de Deus, Num. 14.43; Jos 22.16,18,23,29; Juízes. 2.19; 08:33; 1 Sam. 15.11; 1 Rs. 9.6; Jer.
3.19; 8.4
2. voltando-se para Deus, 1 Rs. 8.33,48; 2 Chr. 7.14; 15.4; 30.9; Ps. 51.13; 116.7; Isa. 6.10; 10.21,22;
31.6; Jer. 3.7,12,14,22; 4.1; 5.3; Hos. 3.5; 5. 4; 6.1; 7.10,16; 11.5; 14.1,2; Amos 4.6,8-11 (Note esp
Jeremias 7 e Amós 4)
3. YHWH inicialmente dizendo Isaías que Judá não / não poderia arrepender-se (cf. Is. 6.10), mas não
pela primeira vez no livro, Ele convida-os a voltar para Ele.
Arrependimento não é tanto uma emoção, pois é uma atitude para com Deus. É uma reorientação da vida
do eu para Ele. Ela denota uma vontade de mudar e ser mudado. Não é a cessação completa do pecado, mas
uma cessação diária de rebelião conhecida! É uma inversão dos resultados egocêntricos da queda do Genesis 3.
Isso denota que a imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26-27), embora danificada, foi restaurada! Comunhão
com Deus por seres humanos caídos é possível novamente.
Arrependimento no AT significa principalmente "mudança de ação", enquanto "arrependimento" no NT
significa principalmente "mudança de mente" (veja o Tópico Especial: Arrependimento [NT]). Ambos são
necessários para o verdadeiro arrependimento bíblico. Também é necessário compreender que o
arrependimento é tanto um ato inicial e um processo contínuo. O primeiro ato que pode ser visto em Mark
1.15; Atos 3.16 e 19; 20.21, enquanto o processo em curso pode ser visto em 1 João 1.9; Apocalipse 2 e 3. O
arrependimento não é uma opção (cf. Lucas 13.3,5)!
Se é verdade que os dois requisitos da aliança são "arrependimento" e "fé" (por exemplo, Mat. 3.2; 4.17;
Marcos 1.4,15; 2.17; Lucas 3.3, 8; 5.32; 13.3, 5; 15.7; 17.3), então nacham refere-se aos sentimentos intensos
de reconhecer o pecado de alguém e transformar a partir dele, enquanto shub remete para a viragem do pecado
e, em seguida, voltando-se para Deus (um exemplo dessas duas ações espirituais é Amós 4: 6-11, "você não
retornou para mim" [cinco vezes] e Amós 5.4,6,14, "Buscar a Mim... Buscar ao Senhor... Buscar o bem e não o
mal").
O primeiro grande exemplo do poder do arrependimento é o pecado de Davi com Bate-Seba (cf. II Samuel
12; Salmo 32, 51). Houve conseqüências contínuas para Davi, sua família e Israel, mas Davi foi restaurado à
comunhão com Deus! Até mesmo o ímpio Manassés pode arrepender-se e ser perdoado (cf. II Cr 33.12,13).
Esses dois termos são usados em paralelo em Sl 90.13. Deve haver um reconhecimento do pecado e um
voltar-se dele proposital, pessoal, assim como um desejo para buscar a Deus e Sua justiça (cf. Is 1.16-20).
Arrependimento tem um aspecto cognitivo, um aspecto pessoal, e um aspecto moral. Todos os três são
exigidos, tanto para iniciar um novo relacionamento com Deus quanto para manter o novo relacionamento. A
emoção profunda de lamento transforma-se numa devoção permanente a Deus e para Deus!

TÓPICO ESPECIAL: PERSEVERANÇA
As doutrinas bíblicas relacionadas à vida cristã são difíceis para explicar porque elas são apresentadas em
pares tipicamente orientais, dialéticos (veja o Tópico Especial: Literatura Oriental [paradoxos bíblicos]). Estes
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pares parecem contraditórios, contudo ambos os pólos são bíblicos. Os cristãos ocidentais têm tido a tendência
de escolher uma verdade e ignorar ou depreciar a verdade oposta. Alguns exemplos:
A. A salvação é uma decisão inicial de confiar em Cristo ou um compromisso de toda vida ao discipulado?
B. A salvação é uma eleição por meio da graça de um Deus soberano ou uma resposta de fé e
arrependimento da parte da humanidade a uma oferta divina?
C. A salvação, uma vez recebida, é impossível de perder, ou há uma necessidade por diligência contínua?
A questão da perseverança tem sido controvertida por toda a história da igreja. O problema começa com
passagens aparentemente contraditórias do NT:
A. textos sobre certeza
1. afirmações de Jesus no Evangelho de João (João 6.37; 10.28, 29)
2. afirmações de Paulo (Rm 8.35-39; Ef 1.13; 2.5, 8, 9; Fp 1.6; 2.13; II Ts 3.3; II Tm 1.12; 4.18)
3. afirmações de Pedro (I Pe 1.4, 5)
B. textos sobre a necessidade de perseverança
1. afirmações de Jesus (Mateus 10.22; 13.1-9,24-30; 24.13; Marcos 13.13; João 8.31; 15.4-10; Rev.
2.7,17,26; 3.5 , 12,21)
2. afirmações de Paulo (Rm 11.22; I Co 15.2; II Co 13.5; Gl 1.6; 3.4; 5.4; 6.9; Fp 2.12; 3.18-20; Cl 1.23;
II Tm 3.2)
3. afirmações do autor de Hebreus (2.1; 3.6, 14; 4.14; 6.11)
4. afirmações de João (I João 2.6; II João 9; Ap 2.7, 17, 26; 3.5, 12, 21; 21.7)
5. afirmações do Pai (Apo. 21.7)
Salvação bíblica resulta do amor, misericórdia e graça de um Deus Triúno soberano. Nenhum ser humano pode
ser salvo sem a iniciação do Espírito (cf. João 6.44, 45). A Divindade vem primeiro e estabelece a pauta, mas
exige que os seres humanos devem responder em fé e arrependimento, tanto inicialmente quanto
continuamente. Deus trabalha com a humanidade num relacionamento pactual. Há privilégios e
responsabilidades!
Salvação é oferecida a todos os seres humanos. A morte de Jesus lidou com o problema do pecado da criação
caída! Deus providenciou um caminho e quer que todos criados à Sua imagem respondam ao Seu amor e
provisão em Jesus.
Se você gostaria de ler mais sobre este assunto, veja
1. Dale Moody, The Word of Truth [A Palavra da Verdade], Eerdmans, 1981 (pp. 348-365)
2. Howard Marshall, Kept by the Power of God [Guadado pelo Poder de Deus], Bethany Fellowship, 1969
3. Robert Shank, Life in the Son [Vida no Filho], Westcott, 1961
A Bíblia se dirige a dois problemas diferentes nesta área: (1) tomar a certeza como uma licença para viver
vidas infrutíferas, egoístas ou (2) encorajar aqueles que lutam com ministério e pecado pessoal. O problema é
que os grupos errados estão levando a mensagem errada e construindo sistemas teológicos sobre passagens
bíblicas limitadas. Alguns cristãos precisam desesperadamente da mensagem de certeza, enquanto outros
precisam de advertências severas de perseverança! Em que grupo você está?
Há uma controvérsia teológica histórica envolvendo Agostinho vs Pelágio e Calvino vs Armínio
(semipelagiano). A controvérsia envolve a questão da salvação: se alguém é verdadeiramente salvo, ele deve
perseverar na fé e em dar frutos?
Os calvinistas se baseiam naqueles textos bíblicos que afirmam a soberania e o poder de Deus (Jo. 10.27-30;
Rm. 8.31-39; 1 João 5.13, 18; 1 Pd 1.3-5) e TEMPOS VERBAIS como os PERFEITOS PARTICÍPIOS PASSIVOS de
Ef. 2.5, 8.
Os arminianos se baseiam naqueles textos bíblicos que advertem os crentes a "segurar", "resistir" ou
"continuar" (Mt 10.22; 24.9-13; Marcos 13.13; João 15.4-6; 1 Co. 15.2; Gl. 6.9; Ap. 2.7, 11, 17, 26; 3.5, 12,
21; 21.7). Eu, pessoalmente, não acredito que Hebreus 6 e 10 são aplicáveis, mas muitos arminianos usam
como uma advertência contra a apostasia. A parábola do semeador em Mateus 13 e Marcos 4 aborda a questão
da aparente crença, assim como João 8.31-59. Como os calvinistas citam os VERBOS PERFEITOS usados para
descrever a salvação, os arminianos citam os tempos verbais no PRESENTE, as passagens como 1
Coríntios 1.18; 15.2; 2 Co. 2.15.
Este é um exemplo perfeito de como os sistemas teológicos abusam do método da prova textual da
interpretação. Normalmente um princípio norteador ou um texto fundamental é usado para construir uma grade
teológica pela qual todos os outros textos são vistos. Tenha cuidado com grades de qualquer fonte. Elas vêm de
uma lógica ocidental, não da revelação. A Bíblia é um livro oriental. Ela apresenta a verdade em pares,
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aparentemente paradoxais cheios de tensão. Os cristãos são destinados a afirmar ambos e viver dentro da
tensão. O NT apresenta tanto a segurança do crente e quanto a demanda pela fé continua e vida de acordo com
Deus. O cristianismo é uma resposta inicial de arrependimento e fé seguida por uma resposta contínua de
arrependimento e fé. A salvação não é um produto (um ingresso para o céu ou uma apólice de seguro de
incêndio), mas um relacionamento. É uma decisão e discipulado. É descrito no NT em todos os TEMPOS
VERBAIS:
• AORISTO (ação completada), Atos 15.11; Rm. 8.24; 2 Tm. 1.9; Tito 3.5
• PERFEITO (ação completada com resultados contínuos), Ef. 2.5, 8
• PRESENTE (ação contínua), 1 Co. 1.18; 15.2; 2 Co. 2.15
• FUTURO (eventos futuros ou eventos certos), Rm. 5.8, 10; 10.9; 1 Co. 3.15; Fl. 1.28; 1 Tes. 5.89; Hb. 1.14; 9.28
7.12-13 as reações de Deus às pessoas que não se arrependem são (cf. Dt. 32.34-43)
1. Ele vai afiar a sua espada (cf. Sl. 17.13)
2. Armou o seu arco (cf. Zc. 9.13)
3. Ele preparou armas mortais
4. Ele faz flechas de fogo (cf. Sl. 38.2)
Esta terminologia refere-se a guerra. Isso dá suporte ao versículo 7 abordar as nações, não apenas os israelitas
infiéis.
7.14-16 Estes versículos, no entanto, parecem se relacionar com inimigos pessoais, e não nacionais.
1. ele está com dores de iniquidade (veja nota abaixo)
2. concebeu a malícia (cf. Jó 15.35; Is. 59.4)
3. dá à luz a mentira
4. Abre, e aprofunda uma cova, Sl. 7.15a
(Estes parecem combinar metáforas de nascimento e de caça)
Mas note a inversão (cf. Pr. 26.27; 28.10; Ec. 10.8)
1. cai nesse mesmo poço que faz, Sl. 7.15b; 57.6
2. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, Sl. 7.16a, b
7.14
NASB, NKJV
NRSV, JPSOA
NJB
REB

"maldade"
"mal"
"malícia"
"iniquidade"

Não há correspondência de VERBO para este SUBSTANTIVO (BDB 19). Não há cognatos para esta raiz nas línguas
semitas. É encontrado em passagens poéticas nos Salmos, Jó e Provérbios.
Pode vir de uma raiz que significa "poder" ou "abuso de poder" (NIDOTTE, vol. 1, p. 310). Isto é odiado por
YHWH (cf. Sl. 5.5; 11.5). Ele pode denotar conduta inapropriada na aliança na
1. adoração (Is. 1.13; Zc. 10.2)
2. política (Is. 31.2)
3. Os tribunais (Is. 10.1; 29.20)
a. guerra (Sl. 56.7)
Este termo denota um coração que tem uma disposição constante contra Deus e Seu povo.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 7.17
17
Eu, porém, renderei graças ao SENHOR, segundo a sua justiça,
e cantarei louvores ao nome do SENHOR Altíssimo.
7.17 " renderei graças... cantarei louvores" Estes dois são COORTATIVOS (votos).
1. dar graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. cantar louvores - BDB 274, KB 273, Piel COORTATIVO
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A NIDOTTE, vol. 2, p. 406, nº 3, sugere que as "ações de graças" foram acompanhadas por expressões verbais de
ação de graças (ou seja, canções, Sl. 107.22; 116.17; Jonas 2.9). Orações de lamento frequentemente envolvem
ação de graças e louvor (cf. Sl. 35.18; 43.4; 54.6; 56.12; 57.9; 69.30; 71.22; 109.30; 140.13; 142.7).
▣ "ao nome do SENHOR " Veja Tópico Especial: O nome de YHWH.
▣ "Altíssimo" Este nome hebraico, Elyon (BDB 751 II) é usado muitas vezes nos Salmos como um título para
YHWH (cf. Gn. 14.19; Nm. 24.16; Dt. 32.8; Sl. 9.2; 18.13; 21.7; 46.4; 47.2, e muitos mais). Ela vem da palavra
"alto" ou "superior" (BDB 751 I). Ela está ligada com YHWH em Sl. 47.2, onde é paralelo com "um grande Rei
sobre toda a terra." Em Sl. 9.2 e 92.1, a frase exata que está em Sl. 7.17 é repetida.
Este foi o título do alto deus no panteão cananeu. É possível que Israel tomou este nome (como fizeram os
nomes dos deuses da Babilônia e na Pérsia), como forma de afirmar que seu Deus era o único Deus
verdadeiro! Veja Tópico Especial: MONOTEÍSMO.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Qual é a diferença teológica entre "YHWH" e "Elohim"?
2. Do que os inimigos do salmista estão acusando-lhe Sl. 7.3-4?
3. O que esta declaração: "Deus prova os corações e mentes", quer dizer?
4. Explique a diferença entre a palavra hebraica "arrepender-se", e o termo grego "arrepender-se."
5. Explique o conceito literário da "reversão". Por que é encontrado tantas vezes na Bíblia?
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SALMO 8
DIVISÕES EM ESTROFES DAS DIVISÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A glória do SENHOR e a
dignidade do homem
Introdução MT
"Para o diretor do coro,
na Gittith Salmo de
Davi."

A glória do SENHOR na
Criação

Hino em Comemorando a
Glória de Deus e a dignidade
dada aos Seres Humanos por
Deus

A Glória de Deus e a
dignidade humana

O Poder do Nome de Deus

8.1-2

8.1

8.1a

8.1-2

8.1a

8.1b-2

8.1b-2

8.2
8.3-8

8.3-5

8.3-4

8.3-4

8.3-4

8.5-8

8.5-8

8.5-6

8.6-8
8.7-8
8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 8.1-2
1
Ó SENHOR, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.
2
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força,
por causa dos teus adversários,
para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
8.1 "O SENHOR, Senhor nosso" Esta é uma combinação de:
1. YHWH - o nome da aliança (BDB 217) para Deus (veja Tópico Especial: Nomes para Divindade)
2. Adon - o termo (BDB 10) significa "dono", "marido", "mestre" ou "senhor". Aqui é PLURAL. Em qualquer
outro lugar este título é usado nos Salmos de maneira SINGULAR (cf. Sl. 45.12; 57.5; 105.21; 110.1; 114.7,
exceto em Sl. 136.3, onde a CONSTRUCTO "SENHOR dos senhores" é usado. Este, então, deve ser um
exemplo do "PLURAL DE MAJESTADE".
Eles são usados em conjunto aqui para um só Deus, mas em Sl. 110.1 são utilizados em separado para YHWH e
Seu Messias (cf. Mt. 22.44; Mc. 12.36; Lc. 20.42, 43; At. 2.34, 35; Hb 1.13).
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Além disso, observe que, em traduções para o inglês os dois termos são identificados pela letra maiúscula.
YHWH = SENHOR
Adon = Senhor
NASB, NRSV,
NJB, JPSOA
NKJV
TEV
REB
NET Bible

"majestoso"
"excelente"
"grandeza"
"glorioso"
"magnífico"

Este ADJETIVO hebraico (BDB 12) é usado para coisas, pessoas e Deus. Quando utilizado para Deus é uma
tentativa de descrever Sua grandeza incompreensível (cf. Sl. 76.4; 93.4).
A forma do SUBSTANTIVO (sem VERBO) é usado regularmente para roupa
1. O cabelo de Esaú como um manto de pelos - Gn. 25.25
2. manto caro roubado de Jericó por Achan – Js. 7.21, 24.
3. manto de Elias (símbolo da capacitação de YHWH) - 1 Rs. 19.13, 19; 2 Rs. 2.8, 13, 14
4. manto cheio de pelos do profeta (um símbolo de seu ofício profético) - Zc. 13.4
Também pode significar
1. glória - Zc. 11.3
2. nobre - Ez. 17.8
Esta frase pode ser ligada pelo assunto (lugar de Deus na criação) e pelo o SUBSTANTIVO "majestade" (vestuário)
a Isaías 6.1-4.
▣ "nome" Isso significa YHWH. Veja Tópico Especial: O nome de YHWH.
▣ "Em toda a terra" refere-se a toda a criação (cf. Salmo 104; veja Tópico Especial: terra, País, Terra). YHWH é
o único criador verdadeiro, Deus redentor (veja Tópico Especial: Monoteísmo).
▣ "expuseste nos céus a tua majestade" Há vários problemas com o texto hebraico desta frase.
1. A MT usa um IMPERATIVO do VERBO "dar" (BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO), "defini seu esplendor
acima dos céus" (veja Tópico Especial: Céu).
2. A UBS Text Project (p. 169, veja NIV) muda para um INFINITIVO do mesmo VERBO "ter definido o seu
esplendor acima dos céus" (a UBS classifica esta mudança como "D", ou seja, "altamente duvidosa").
3. NET Bible usa uma forma PERFEITA ou IMPERFEITA, "Vós que coloqueis Vossa majestade sobre os céus"
(p. 857).
4. Anchor Bible (vol. 16, p. 45) usa "adorarei Vossa majestade acima dos céus," relacionando o VERBO para
usos ugaríticos.
5. A UBS Handbook em Salmos (pp. 78-79, cf. REB) usa revocalizar para "contar" ou "louvar", "cuja glória é
contada / louvada acima dos céus" (veja Tópico Especial Céus).
Apenas uma nota pessoal, eu amo este Salmo e a canção "A Majestade e glória do teu nome". Eu sinto a presença
de Deus de uma forma maravilhosa quando penso nesta mensagem sobre a grandeza incompreensível do nosso
Deus. Eu não quero que uma questão acadêmica tire essa mensagem de adoração. Mas, ao mesmo tempo, eu
quero ser fiel à mensagem do autor inspirado! Que o Espírito de Deus nos ajude a conhecê-lo, proclamá-Lo, e
viver na luz de Sua presença!
▣ "nos céus" Isso pode ser entendido de diversas maneiras.
1. todo o versículo está exaltando o Deus da criação
2. louvores a Deus chegam tão alto quanto o céu
3. a criação conta / revela a glória / majestade de seu Criador (ou seja, o céu noturno, Sl. 8.3).
Consulte Tópicos especiais. "Céus" e "Céus e o Terceiro Céu".
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8.2 "Da boca de pequeninos e crianças de peito" Esta é obviamente uma hipérbole. Essas crianças não podem
falar, mas sua presença mostra a glória e majestade de Deus e Sua criação. Esta é a revelação natural de Sl. 19.16. Através das coisas da criação, Deus é conhecido (cf. Rm 1.19-20; 2.14-16).
Este versículo da LXX é citado por Jesus aos fariseus quando assistiam sua "entrada triunfal" em Jerusalém, em
Mt. 21.16.
NASB, JPSOA
"suscitaste força"
NKJV
"ordenaste força"
NRSV, REB
"fundaste um baluarte"
NJB
"fizeste-lhe uma fortaleza"
O VERBO (BDB 413, KB 417, Piel PERFEITO, Sl. 89.11, Qal PERFEITO) significa "estabelecer" (NASB,
"nomeado", cf. 1 Cr. 9.22) ou "fundado" (cf. Js. 6.26; 1 Rs. 16.34; Ed. 3.10; Is. 14.32; 28.16).
A palavra "força" (BDB 738) normalmente significa "força", mas, neste contexto, refere-se a "uma fortaleza de
defesa."
Há um jogo de palavras entre "bebês de peito" (BDB 413) e "estabelecer" (BDB 413).
YHWH, o Criador, é revelado nos céus e nos pequenos. Toda a criação grita sua presença e propósito!
O significado exato desse versículo é incerto, mas, aparentemente, os pequenos que revelam a majestade de
Deus estão sob ataque e Deus defende e os protege, como ele faz com todos os que revelam suas verdades!
8.2b Observe os PARTICÍPIOS que expressam os adversários malignos.
1. adversários - BDB 865 II, KB 1058, Qal PARTICÍPIO
2. inimigo - BDB 33, KB 38, Qal PARTICÍPIO
3. vingador - BDB 667, KB 721, Hithpael PARTICÍPIO
Veja a nota completa sobre os nomes dos adversários do salmista no Salmo. 1.5 e 5.10.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 8.3-8
3
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste,
4
que é o homem, que dele te lembres
E o filho do homem, que o visites?
5
Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus
e de glória e de honra o coroaste.
6
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão
e sob seus pés tudo lhe puseste:
7
ovelhas e bois,
todos, e também os animais do campo;
8
as aves do céu, e os peixes do mar,
e tudo o que percorre as sendas dos mares.
8.3 Este versículo expressa a maravilha dos seres humanos como eles veem o céu noturno. Para muitos na ANE
foi uma fonte de superstição e medo. Mas para os israelitas era a tela de YHWH (cf. Gn. 1.14-19).
O VERBO "estabelecestes" (BDB 465, KB 464, Polel PERFEITO) também é usado pela criação de Deus em
Sl. 24.2; 119.90. O versículo seguinte centra-se na criação dos seres humanos de Deus (cf. Dt. 32.6). A criação, a
criação bonita, tinha um propósito – uma plataforma para Deus e a humanidade terem comunhão (veja nota
completa em Sl 2.8). Tudo na Bíblia entre Gênesis 3 e Apocalipse 20 é Deus restaurando a comunhão perdida no
Éden. Não é por acaso que Gênesis 1-2 é paralelo a Apocalipse 21-22!
▣ "obra dos teus dedos" Esta é uma linguagem antropomórfica. Veja Tópico Especial: Deus descrito como
humano (antropomorfismo).
Eu recomendo a leitura de John H. Walton, ANE Thought and the OT, capítulo 7, "Cosmic Geography", pp.
165-178, como uma forma de orientar o leitor moderno a visão de mundo da ANE, tão diferente da nossa!
A adoração do sol e da lua eram comuns na ANE. Genesis 1 é uma polêmica contra o culto astral babilônico,
como as pragas do Egito foram uma polêmica contra os deuses da natureza do Egito.
Deus cria os corpos celestes (Gn. 1.14-19) e os controla.
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TÓPICO ESPECIAL: ADORAÇÃO DA LUA
A adoração da lua foi a mitologia mais difundida do Antigo Oriente Próximo começando com o Verão (a
primeira cultura escrita do antigo Oriente Próximo). Havia um aspecto tanto masculino quanto feminino para
o mito. Originalmente o deus lua veio do estupro da deusa grão, Ninlil por Enlil, o deus do céu. Enlil foi
espulso do panteão e condenado ao mundo dos mortos por seu ato, mas quando Ninlil descobriu que ela
estava criança ela se juntou a ele. A criança, Sin, foi permitida subir ao céu a cada noite.
A adoração da lua é designada por suas diferentes fases.
1. lua nova– Asimbabbar
2. lua crescente – Sin
3. lua cheia – Nanaa ("iluminação" Suméria de En-su, "senhor da sabedoria")
Esses nomes basicalmente significam "senhor sábio" (i.e., Su’em, Acadiano) ou "iluminação"
(Nanaa, Sumério), adorado em Ur dos Caldeus. A cidade mesma era freqüentemente chamada a
cidade de Nannar. O par da fertilidade (isto é, En'su e consorte Ningal) era adorado em Zigurates
(grandes pirâmides com topos planos) localizados na cidade. O dues sol (Shamash) era o primogênito
do casal e depois Ereshkigal (a Rainha do Mundo dos Mortos) e Inanna (a Rainha do Paraíso/céu).
O culto foi espalhado por todo o Antigo Oriente Próximo, mas os principais centros de adoração eram
1. Ur
2. Harã
3. Temã
4. Canaã
5. Meca
Basicamente essa mitologia combinava a ênfase da fertilidade com adoração astral.
O AT rejeita a adoração astral (cf. Dt 4.19; 17.3; II Rs 21.3, 5; 23.5; Jr 8.2; 19.13; Sf 1.5) e
adoração da fertilidade (i.e., Baal e Asera, poemas de Ugarite). Os hebreus, originalmente nômades,
eram muito cuidadosos para resistir a adoração da lua porque em geral a adoração da lua era
característica dos povos nômades que viajavam à noite, enquanto o sol era muito mais geralmente
adorado por povos instalados ou agrícolas. Eventualmente nômades se instalam e depois a adoração
astral em geral tornava-se o problema.
8.4 Note o paralelismo sinônimo entre as duas linhas de poesia e, especialmente, o "homem" (BDB 60, Enos, Sl.
9.20, observe também Sl. 103.14) e "filho do homem" (BDB 119 CONSTRUCTO BDB 9, "filho do homem", "Ben
Adam", cf. Sl. 144.3).
O primeiro termo, Enos, tem dois significados.
1. BDB 60 I - fraco, doente, frágil (do VERBO hebraico; Niphal, 2 Sm. 12.15; Qal PASSIVO, Is. 17.11; Jr.
15.18; 17.9)
2. BDB 60 II - a humanidade, usada aqui sem a conotação de fraco, muito pelo contrário
O segundo termo / frase, "filho do homem", é uma expressão idiomática hebraica para uma pessoa humana (Sl.
146.3; Ez. 2.1). YHWH dá uma atenção especial à sua maior criação, feita à Sua imagem (cf. Gn. 1, 26-27), para a
comunhão (cf. Gn. 3.8). Os seres humanos são criaturas significativas, relacionadas exclusivamente a Deus. Nós
somos parte desta criação, ainda mais do que o físico! Uma vez criado, somos eternos, criaturas espirituais.
Os seres humanos são uma ordem espiritual mais elevada do que os anjos. Eu sei que soa ridículo, mas pense
comigo.
1. Ninguém disse que algum anjo foi feito à imagem e semelhança de Deus (Gn. 1.26-27)
2. Jesus não morreu para redimir anjos (cf. Hb 2.14-16.)
3. Os crentes julgarão os anjos (cf. 1 Co. 6.3)
4. anjos devem servir à humanidade (cf. Hb. 1.14)
No mito da criação de Sumer e mais tarde Babilônia, os seres humanos eram barulhentos, incómodos e
mercenários (veja introdução nas notas de Gênesis 1-11), mas na Bíblia é exatamente o oposto. Eles são o foco da
atividade criativa de YHWH.
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NASB
NKJV, NRSV,
JPSOA, REB,
LXX
TEV
NJB

"que dele te lembres"

"lembres dele"
"pense deles"
"poupe um pensamento para eles"

O VERBO (BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO) significa "lembrar", no sentido de "pensar gentilmente sobre" (cf.
Sl. 9.12; 78.39; 98.3; 103.14; 105.8, 42; 106.45; 111.5; 115.12; 136.23). Normalmente, na Bíblia, Deus é
chamado a "esquecer" o pecado humano e os seres humanos são chamados a "lembrar" de Deus, mas aqui o
salmista está impressionado com a vastidão e beleza da criação e o pensamento de que seu Criador tem tempo e
preocupação com uma criatura especial sobre este planeta! Mas, esta é uma questão intelectual / teológica, não é
(ou seja, o naturalismo vs. criador intencional)?
8.5 a dignidade e o valor dos seres humanos são claramente vistos neste versículo. Fomos "feito" é
um VERBO (BDB 341, KB 338, Piel IMPERFEITO), que significa "fazer falta" ou "feito inferior" a apenas o próprio
Deus (Elohim). A LXX interpreta isso como "anjos" (cf. Hb. 2.7), mas o contexto do Salmo 8 demanda "Deus",
porque este salmo reflete a criação de Deus em Gênesis. Embora seja possível que o PLURAL "nós" em Gn.
1.26; 3.22; 11.7, reflita o conselho celeste de Deus (cf. 1 Rs. 22.19-23; Jó 1.6; 2.1; Sl. 82.1, 6; 86.8; 89.6, 8; Dn.
7.10) e assim, refere-se a anjos na liderança (cf. Gn. 3.5). No entanto, penso que contextualmente "Deus" é o
melhor.
Observe que Enos / ben Adam é coroado com:
1. glória - BDB 458
2. majestade - BDB 214
A humanidade é a maior criação de Deus. Ela foi criada para a comunhão com Deus. Ela funciona como seus
supervisores na Terra (Gn. 1.28). Toda a criação física é um palco para Deus e os homens conhecem e irão
conhecer uns aos outros (cf. Gn. 3.8).
8.6-8 Como Sl. 8.3 tem certamente a orientação de Gênesis 1, assim também, Sl. 8.6 (Gn. 1.28). Os seres
humanos eram os mordomos de Deus no Jardim (e, por implicação, toda a criação). Os seres humanos
governavam (BDB 605, KB 647, Hiphil IMPERFEITO), subjugavam (BDB 461, KB 460, Qal IMPERATIVOS, Gn
1.28), e tinham o domínio (BDB 921, KB 1190, Qal IMPERATIVOS, cf. Gn. 1.28) apenas em sua conexão com
Deus! Somos mordomos!
8.6 "as obras das tuas mãos" Este é referente a Gênesis 1 (cf. Jó 14.15; Sl. 92.4; 138.8; 143.5), é "a obra dos
teus dedos" em Sl. 8.3 (Sl. 102.25). É interessante que em Gênesis 1 as atividades criativas de Deus se dão pela
palavra falada. Apenas a humanidade é feita / formado pela atenção pessoal em Gênesis 2.7. Veja Tópico
Especial: Deus descrito como humanos (antropomorfismo).
8.7 A ordem da criação dessas criaturas é paralela a Gênesis 1. Este Salmo (como o Salmo 104) deve ser lido à luz
de Gênesis 1! Se Gênesis 1-2 estivessem nos Salmos, não estaríamos debatendo seu gênero ou literalidade!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 8.9
9
Ó SENHOR, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o teu nome!
8.9 Este Salmo termina como começou (Sl. 8.1b). O tema e o personagem principal da Bíblia é Deus!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
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Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Como "os céus" e as "crianças" estão relacionados?
2. YHWH tem "dedos"?
3. Por que é teologicamente significativo que YHWH tenha criado o sol e a lua?
4. Como o "homem" em Sl. 8.4a se relaciona com o "filho do homem", em Sl. 8.4b?
5. O homem é um pouco menor que os anjos ou Deus? Por quê?
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SALMO 9
DIVISÕES EM ESTROFE DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um Salmo de Ação de
Graças para a justiça de
Deus
Introdução MT
"Para o diretor do coro,
sobre Muth-labben. Salmo
de Davi."

A oração e Ação de Graças
para os julgamentos justos
do SENHOR

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais
(Salmo 9-10, um lamento)

Ação de graças a Deus
por Sua Justiça

Deus ataca o ímpio e salva o
humilde (Salmo 9-10) Acrostico

9.1-2

9.1-2

9.1-2

9.1-2

9.1 (Aleph)
9. 2

9.3-6

9.3-5

9.3-4

9.3-4

9.3-4 (Bet)

9.5-6

9.5-6

9.5-6 (Gimel)

9.7-8

9.7-8

9.7-8 (He)

9.9-10

9.9-10

9.9-10

9.9-10 (Waw)

9.11-12

9.11-12

9.11-12

9.11-12 (Zain)

9.13-14

9.13-14

9.13-14

9.13-14 (Het)

9.15-16

9.15-16

9.15-16

9.15-16 (Tet)

9.17-18

9.17-18

9.17-18

9.17 (Yod)

9.6-8
9.7-10

9.11-16

9.17-20

9.18 (Kaph)
9.19-20

9.19-20

9.19-20

9.19-20

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. A New Jerusalem Bible (NJB) afirma que o Salmo 9 e o Salmo 10 formam um acróstico (cf. LXX).
B. Acrósticos são um tipo especializado de poesia. A fim de tornar cada letra ajustável a:
1. uso de palavras raras
2. formas raras de palavras utilizadas
3. ocorrência de poesia tensionadas e retilíneas
4. ocorrência de metáfora incomum e linguagem figurada
5. uso de PREPOSIÇÕES
Os antigos acreditavam que o alfabeto tinha significado mágico (ou seja, Kabala, os textos de Ras Shamra).
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 9.1-2
1
Louvar-te-ei, SENHOR, de todo o meu coração;
contarei todas as tuas maravilhas.
2
Alegrar-me-ei e exultarei em ti;
ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
9.1-2 Esta estrofe de abertura tem cinco COORTATIVOS.
1. Louvar-te-ei - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. Contarei - BDB 707, KB 765, Piel COORTATIVO
3. Alegrar-me-ei - BDB 970, KB 1333, Qal COORTATIVO
4. Exultarei - BDB 763, KB 836, Qal COORATATIVO
5. Cantarei louvores - BDB 274, KB 273, Piel COORTATIVO
Todos estes se relacionam com YHWH (o Altíssimo). A ação de graças e louvores são deveres da
humanidade. Estes são sinais / evidências de uma relação pessoal, diária e íntima com Deus.
Observe os quatro "verbos no futuro" de Sl. 9.1-2 baseiam-se nos cinco "verbos no presente" de Sl. 9.46. YHWH agiu! Agora Seus seguidores podem louvá-Lo!
9.1 "de todo o meu coração" Esta era uma expressão idiomática hebraica de completa devoção (cf. Sl. 86.12;
111.1; 138.1; 1 Rs. 8.23, 61; 11.4; 1 Cr. 28.9). Veja Tópico Especial: Coração.
NASB, NJB,
JPSOA
NKJV
NRSV, REB,
LXX

"maravilhas"
"obras maravilhosas"
"obras maravilhosas"

Este é um CONSTRUCTO hebraico (BDB 481 e BDB 810, Niphal particípio). Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: COISAS MARAVILHOSAS
Esta palavra (BDB 810, KB 927) denota ações que os seres humanos não podem realizar eles mesmos ou
podem mesmo explicar, atos que causam admiração e temor (cf. Gn 18.14; Jr 32.17, 27; Zc 8.6).
O VERBO
1. o Êxodo, Êx 3.20; 34.10; Mq 7.15
2. pragas, Dt 28.59
3. travessia do Jordão, Js 3.5
4. eventos passados de Deus, Jz 6.13; I Cr 16.9, 12, 24; Ne 9.17
5. nascimento de Sansão, Jz 13.19
6. amor de Davi por Jônatas, II Sm 1.26
7. freqüentemente em Jó, 5.9; 9.10; 10.16; 37.5, 14; 42.3
8. trinta e duas vezes nos Salmos
9. conselho de YHWH, Is 28.29
10. atos de YHWH, Is 29.14 (duas vezes); Joel 2.26
O SUBSTANTIVO
1. o Êxodo, Êx 15.11; Sl 77.11, 14; 78.12
2. em relação aos mortos, Sl 88.10, 12
3. o céu louva os atos de YHWH, Sl 89.5
4. leis de YHWH, Sl 119.129
5. o Messias de YHWH, Is 9.6
101

6. os atos de YHWH, Is 25.1; 29.14
7. ações do fim dos tempos, Dn 12.6
Deus age de maneiras ponderosas, redentivas para revelar a Si mesmo à Sua criação mais elevada (a
humanidade). Ele quer que eles O conheçam e confiem Nele. Seus atos são revelação, o registro desses atos é
inspiração e a compreensão desses atos é iluminação. YHWH quer que o mundo O conheça! Veja os seguintes
Tópicos Especiais.
1. Tópico Especial: Saber
2. Tópico Especial: Inspiração
3. Tópico Especial: Iluminação
9.2 "em ti; ao teu nome" Estes são paralelos. Observe o elemento pessoal no culto. Veja Tópico Especial: O
nome de YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 9.3-6
3
Pois, ao retrocederem os meus inimigos,
tropeçam e somem-se da tua presença;
4
porque sustentas o meu direito
e a minha causa; no trono te assentas e julgas retamente.
5
Repreendes as nações, destróis o ímpio
e para todo o sempre lhes apagas o nome.
6
Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas,
arrasaste as suas cidades;
até a sua memória pereceu.
9.3-6 Esta estrofe elogia YHWH como um juiz justo (cf. Sl. 9.4b).
Observe suas ações em direção ao inimigo.
1. retrocederem os meus inimigos, Sl. 9.3a - BDB 996, KB 1427, Qal INFINITIVO CONSTRUCTO (isto é, no
campo de batalha)
2. tropeçam, Sl. 9.3b - BDB 505, KB 502, Niphal IMPERFEITO
3. somem, Sl. 9.3b - BDB 1, KB 2, Qal IMPERFEITO
4. repreendes as nações, Sl. 9.5a - BDB 172, KB 199, Qal PERFEITO (a NET Bible vê isso como se referindo a
um "grito de guerra", p 858, nº 19)
5. destróis o ímpio, Sl. 9.5a - BDB 1, KB 2, Piel PERFEITO
6. apagas seu nome, Sl. 9.5b - BDB 562, KB 567, Qal PERFEITO (ou seja, morto na batalha)
7. arrasastes as cidades do inimigo, Sl. 9.6 - BDB 684, KB 737, Qal PERFEITO
Observe como YHWH é caracterizado.
1. sustentas o meu direito e a minha causa
2. no trono te assentas e julgas retamente
3. cf. Sl. 9.7-8 (ênfase repetida na próxima estrofe)
É possível que "justa causa" seja YHWH instalando o salmista como Rei de Seu povo da aliança.
9.3 "somem-se da tua presença" Observe que este VERBO (BDB 1, KB 2) é repetido em Sl. 9.5, 6, 18. É
utilizado para:
1. inimigos individuais
2. as nações
3. os aflitos (negado)
Obviamente, refere-se à vida física, mas também da existência eterna (cf. Sl. 9.6, expressão idiomática
hebraica). Opor-se a Deus e Seu povo é uma atividade perigosa, com consequências temporais e escatológicas.
9.5 "as nações" A mesma mudança de um indivíduo para "as nações" (cf. Sl. 9.17-20) ocorre em Sl. 7.67. Muitos salmos escritos por indivíduos tornam-se incorporados na liturgia do culto.
Observe também que YHWH como Juiz é expresso em Sl. 7.7 (cf. Sl. 9.4-6,7-8).
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▣ "até a sua memória pereceu" Observe como o tema do julgamento "permanente" é repetido (cf. Sl. 69.28).
1. apagas, Sl. 9.5 (Qal PERFEITO, Sl. 69.28; também observe em Nm. 5.23; Dt. 9.14; 25.19; 29.20).
2. para todo o sempre, Sl. 9.5 (veja Tópico Especial: Para sempre, abaixo)
3. perpétuas ruínas, Sl. 9.6 ( Piel PERFEITA, Jr. 25.9; 49.13).
4. até memória deles pereceu, Sl. 9.6 (Qal PERFEITO, Sl. 34.16; 109.15)
Salmo 9.5-6 me lembra do diálogo de abertura em Malaquias 1, em que a própria existência de Israel é
contrastada com a extinção completa de Edom como prova de amor a aliança de YHWH. Onde estão as antigas
nações vizinhas? Elas estão perdidas na história, mas não Israel!
O VERBO "apagar" (número 1) pode referir-se ao livro da vida.
TÓPICO ESPECIAL: PARA SEMPRE ('Olam)
A etimologia do termo hebraico 'olam, ( עולםBDB 761, 798 KB) é incerta (NIDOTTE, vol. 3, p. 345). Ele é
utilizado em vários sentidos (geralmente determinado pelo contexto). A seguir, são apenas exemplos
selecionados.
1. coisas antigas
a. povos, Gênesis 6. 4; 1 Sam. 27. 8; Jer. 05.15; 28. 8
b. lugares, Isa. 58.12; 61. 4
c. Deus, Sl. 93. 2; Pro. 08.23; É um. 63.16
d. coisas, Gênesis 49.26; Jó 22.15; Sl. 24. 7,9; É um. 46. 9
e. tempo, Dt. 32. 7; É um. 51. 9; 63. 9,11
2. tempo futuro
a. a própria vida, Êx. 21. 6; Deut. 15.17; 1 Sam. 01.22; 27.12
b. hipérbole de respeito para um rei, 1 Rs. 01.31; Sl. 61. 7; Neh. 2. 3
c. existência contínua
(1) terra, Sl. 78.69; 104. 5; Ecl. 1. 4
(2) céu, Sl. 148. 5
d. existência de Deus
(1) Gen. 21.33
(2) Ex. 15.18
(3) Dt. 32.40
(4) Sl. 93. 2
(5) Isa. 40.28
(6) Jr. 10.10
(7) Dan. 12.7
e. o pacto
(1) Gênesis 9. 12,16; 17. 7,13,19
(2) Ex. 31.16
(3) Lev. 24. 8
(4) Num. 18.19
(5) 2 Sam. 23. 5
(6) Sl. 105. 10
(7) Isa. 24. 5; 55. 3; 61. 8
(8) Jr. 32.40; 50. 5
f. aliança especial com David
(1) 2 Sam. 7. 13,16,25,29; 22.51; 23. 5
(2) 1 Rs. 2. 33,45; 9. 5
(3) 2 Chr. 13. 5
(4) Sl. 18.50; 89. 4,28,36,37
(5) Isa. 9. 7; 55. 3
g. Messias de Deus
(1) Sl. 45. 2; 72.17; 89. 35-36; 110. 4
(2) Isa. 9. 6
h. As leis de Deus
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(1) Ex. 29.28; 30.21
(2) Lev. 6. 18,22; 07.34; 10.15; 24. 9
(3) Num. 18. 8,11,19
(4) Sl. 119. 89.160
i. As promessas de Deus
(1) 2 Sam. 7. 13,16,25; 22.51
(2) 1 Rs. 9. 5
(3) Sl. 18.50
(4) Isa. 40. 8
j. Os descendentes de Abraão e da Terra Prometida
(1) Gen. 13.15; 17.19; 48. 4
(2) Ex. 32.13
(3) 1 Chr. 16.17
k. festas de aliança
(1) Ex. 12. 14,17,24
(2) Lev. 23. 14,21,41
(3) Num. 10. 8
l. eternidade, eterno
(1) 1 Rs. 08.13
(2) Sl. 61. 7-8; 77. 8; 90. 2; 103. 17; 145. 13
(3) Isa. 26. 4; 45.17
(4) Dan. 09.24
m. o que os Salmos dizem crentes farão para sempre
(1) dar graças, Sl. 30.12; 79.13
(2) permanecer em Sua presença, Sl. 41.12; 61. 4,7
(3) a confiança em Sua misericórdia, Sl. 52. 8
(4) louvar o Senhor, Sl. 52. 9
(5) cantar louvores, Sl. 61. 8; 89. 1
(6) declarar sua justiça, Sl. 75. 7-9
(7) glorificar Seu nome, Sl. 86.12; 145. 2
(8) bendizei o seu nome, Sl. 145. 1
n. usado em Isaías para descrever a nova era
(1) aliança eterna, Isa. 24. 5; 55. 3; 61. 8
(2) YHWH uma rocha eterna, Isa. 26. 4
(3) alegria eterna, Isa. 35.10; 51.11; 61. 7
(4) o Deus Eterno, Isa. 40.28
(5) uma salvação eterna, Isa. 45.17
(6) benignidade eterna (Hesed), Isa. 54. 8
(7) sinal eterno, Isa. 55.13
(8) um nome eterno, Isa. 56. 5; 63. 12,16
(9) uma luz eterna, Isa. 60. 19,20
A utilização negativo orientada relacionadas com o castigo eterno dos ímpios é encontrado em
Isa. 33.14, "um eterno queimando." Isaías usa frequentemente "fogo" para descrever a ira de Deus., mas apenas
no Isa (cf. Is 9 18,19;; 10.16 47.14.). 33.14 é descrito como "eterna".
3. ambos para trás e para frente no tempo ("de eternidade a eternidade")
a. Sl. 41.13 (louvor a Deus)
b. Sl. 90. 2 (Deus)
c. Sl. 103. 17 (a benignidade do Senhor)
Lembre-se, o contexto determina a extensão do significado do termo. As alianças eternas e as
promessas são condicionais (cf, Jeremias 7, veja o Tópico Especial: Aliança). Tenha cuidado ao usar a sua
leitura moderna de tempo ou a sua teologia sistemática do NT em cada uso desta palavra muito fluida no
AT. Lembre-se, também, o NT universalizou as promessas do Antigo Testamento (veja Tópico Especial:
Previsões do Antigo Testamento do Futuro vs. Previsões do Novo Testamento).
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TÓPICO ESPECIAL: OS DOIS LIVROS DE DEUS
A. Deus se revelou de duas maneiras
1. a natureza (i.e., a criação, cf. Sl 19.1-6 chamada “revelação natural”)
2. a Escritura (cf. Sl 19.7-14 chamada “revelação especial”)
É por isso que eu não acho que em última análise haveria um conflito entre ciência e fé, toda verdade é
verdade de Deus. Por favor, veja meu comentário sobre Gênesis 1-11 online gratuito
em www.freebiblecommentary.org
B. Há dois livros mencionados na Bíblia em Dn 7.10 e Ap 20.12
1. O "livro de escrituras" contém todos os motivos dos seres humanos, tanto bons quanto maus. Num
sentido é uma metáfora da memória de Deus e que um dia todos os seres humanos darão conta ao seu
Criador da sua mordomia do dom da vida.
a. Salmo 56.8; 139.16
b. Isaías 65.6
c. Malaquias 3.16
d. Ap 20.12, 13
2. O “livro da vida” lista aqueles que têm um relacionamento de fé/arrependimento/obediente com
YHWH/Jesus. Isto é uma metáfora da memória de Deus daqueles que são remidos e ligados ao céu.
a. Êxodo 32.32, 33
b. Salmo 69.28
c. Isaías 4.3
d. Daniel 12.1
e. Filipenses 4.3
f. Hebreus 12.23
g. Apocalipse 3.5; 13.8; 17.8; 20.12, 15; 21.27
h. Também mencionado em I Enoque 47.3; 81.1, 2; 103.2; 108.3
Esses livros representam a fidelidade de Deus à Sua Palavra. Para aqueles que se rebelam e recusam, Ele
lembra; para aqueles que se arrependem, crêem, obedecem, servem e perseveram, Ele esquece (cf. Sl 103.1113; Is 1.18; 38.17; 43.25; 44.22; Miquéias 7.19). Há certeza e confiança abundante no caráter, promessas e
provisões imutáveis, misericordiosas de Deus. Deus é digno de confiança! O que Ele revelou sobre Si é
verdadeiro!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 9.7-10
7
Mas o SENHOR permanece no seu trono eternamente,
trono que erigiu para julgar.
8
Ele mesmo julga o mundo com justiça;
administra os povos com retidão.
9
O SENHOR é também alto refúgio para o oprimido,
refúgio nas horas de tribulação.
10
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome,
porque tu, SENHOR, não desamparas os que te buscam.
9.7-8 As nações vêm e vão com base em sua relação com o Deus / Juiz justo (cf. Sl. 89.14).
TÓPICO ESPECIAL: JUIZ, JULGAMENTO E JUSTIÇA EM ISAÍAS
Este é um termo amplamente usado (BDB 1047, KB 1622) no AT. NIDOTTE, vol. 4, p. 214, caracterizou
sua distribuição e significância.
1. Pentateuco, 13%, juízes humanos
2. Livros de História, 34%, líderes humanos
3. Literatura de Sabedoria, 22%, atividade divina
4. Profetas, 31%, principalmente atividade divina
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Observe o seguinte gráfico.
YHWH como Juiz Messias como Juiz

Juízes Ideais de
Israel
1.17
26.8
56.1
58.2, 8

Juízes Reais de
Israel
1.23
3.2
5.7
10.2
59.4, 9, 11, 14, 15

2.4
9.7
3.14
11.3, 4
4.4
16.5
5.16
32.1
28.6, 17, 26
40.14
30.18
42.1, 3, 4
33.5, 22
51.4, 5
61.8
53.8
66.16
Israel devia refletir o caráter de YHWH para as nações. Ele falhou, então YHWH levantou um israelita "ideal"
para cumprir Sua revelação pessoal ao mundo (i.e., o Messias, Jesus de Nazaré, o Cristo, cf. Is 52.11-53.12)!
9.7
NASB
"permanece"
NKJV
"perdura"
NRSV, TEV,
NJB
"senta-se entronizado"
O Salmo 9.7 está em contraste gritante com Sl. 9.5-6. As nações rebeldes são temporárias, mas o Deus de Israel
é permanentemente entronizado (BDB 442, KB 444, Qal IMPERFEITO, Sl 10.16; 29.10).
O segundo VERBO de Sl. 9.7, "erigiu" (BDB 465, KB 464), é um Polel PERFEITO, o que denota o seu trono
permanente!
9.8 "Ele mesmo julga o mundo com justiça" Mais uma vez a questão teológica é o significado de "mundo"
(BDB 385). Em Sl. 96.13 e 98.9, esta palavra é paralela com erets (BDB 75, veja o Tópico Especial: terra, País,
Terra). Deve referir-se ao mundo "conhecido" naquela época. No entanto, a partir do NT este conceito envolve
todo o planeta (ou seja, João 3.16).
9.9 "alto refúgio" O VERBO (BDB 960) significa "ser elevado." O SUBSTANTIVO é usado regularmente para Deus
como uma fortaleza ou forte alto, poderoso e segura (cf. Sl 9.9 [duas vezes]; 18.2; 46.7, 11; 48.3; 59.9,16, 17;
62.2, 6; 94.22; 144.2). Esta é uma expressão idiomática para a segurança e a proteção. Para o seguidor fiel (cf. Sl.
9.10) nosso Deus é o nosso refúgio e não há nenhum outro!
Observe a frase, "nas horas de tribulação", de Sl. 9.9b reaparece em Sl. 10.1b. Apenas pode ser encontrada aqui
no AT. Há alguma dúvida sobre o significado da palavra traduzida para "tribulação" (BDB 131). Em Jr. 14.1 e
17.8 isso significa "seca", mas essa conotação não se encaixa aqui. Lembre-se que palavras só têm significado em
frases e sentenças em unidades literárias.
9.10a Esta linha de poesia expressa uma realidade bíblica importante. Eu adicionei meus comentários de Is. 26.34 abaixo.
Para a palavra hebraica "saber" veja: Tópico Especial: Saber.
Isaías 26
Isaías 26.3 "conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme" Observe o aspecto da aliança.
1. A mente do crente está firme em YHWH (BDB 701, KB 759, Qal PARTICÍPIO PASSIVO, mas usado em
um sentido ATIVO, cf. 1 Cr. 29.18).
2. YHWH mantém ele / ela (BDB 665 I, KB 718, Qal IMPERFEITO, a relação da aliança tem dois
participantes, veja Tópico Especial em Isaías 1.19).
. "perfeita paz" é uma duplicação de shalom (BDB 1022, cf. DSS). Esta duplicação de palavras é muito
comum nesta seção de Isaías.
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▣ "ele confia em ti" A palavra "confiança" (BDB 105, KB 120, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) significa "confiar em
YHWH" (cf. Is. 12.2; 26.4; 36.15; 37.10; 50.10). Observe que o próximo versículo tem a mesma palavra como
um IMPERATIVO. Este é um conceito teológico tão importante da necessidade de uma relação pessoal com Deus, e
não apenas obediência. Ambos são cruciais!
26.4 "Confia no SENHOR perpetuamente" Para o VERBO (BDB 105, KB 120, Qal IMPERATIVO), veja TÓPICO
ESPECIAL: acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo Testamento em Is. 22.23.
O nome para divindade na primeira linha de Is. 26.4 é YHWH; na segunda linha uma CONTRAÇÃO Yah e
YHWH, veja Tópico Especial. Nomes para Divindade.
O termo "para sempre" (BDB 723 I), primeiro a forma PLURAL e em seguida, a forma SINGULAR
(CONSTRUCTO, cf. Is. 65.18; Sl 83.17; 92.8). Esta construção, junto com "eterno" (BDB 761), usado para YHWH,
implica um relacionamento pessoal além desta vida (cf. Is. 26.14, 19; Sl. 23.6).
▣ " nós temos uma rocha eterna" A palavra "rocha" é uma metáfora para o caráter imutável de Deus (cf. Sl 18.1,
2; Is. 17.10; 30.29; 44.8).
9.10b Que maravilhosa demonstração da fidelidade de YHWH! Este é um tema repetido nos Salmos (cf. Sl.
37.28; 94.14). A esperança dos crentes está no caráter imutável do Criador misericordioso (cf. Ml. 3.6).
TÓPICO ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DO DEUS DE ISRAEL
1. Compassivo (BDB 933, KB 1216) – Êx 34.6; Dt 4.31; II Cr 30.9; Sl 86.15; 103.8; 111.4; Ne 9.17, 31;
Joel 2.13; Jn 4.2
2. Gracioso (BDB 337, KB 333) – Êx 34.6; II Cr 30.9; Sl 86.15; 103.8; 111.4; Ne 9.17, 31; Joel 2.13; Jn
4.2
3. Tardio para se irar (BDB74 CONSTRUTO BDB 60) – Êx 34.6-7; Sl 86.15; 103.8; Ne 9.17; Joel 2.13;
Jn 4.2
4. Abundante em amor constante (BDB 912 I CONSTRUTO BDB 338) - Êx 34.6, 7; Sl 86.15; 103.8; Ne
9.17; Joel 2.13; Jn 4.2
5. Fiel (ou "verdade", BDB 54, veja o Tópico Especial: Acredite, confiança, fé e fidelidade na OT) - Êx.
34.6; Deut. 7.9; Sl. 86.15; Isa. 49.7; Jer. 42.5
6. Perdão abundante (BDB 699, KB 757) – Ne 9.17
7. Não os abandonou (BDB 736 I, KB 806) – Ne. 9.17, 31
8. Arrepende-se do mal (BDB 636, KB 688, Niphal PARTICÍPIO + BDB 948) – Joel 2.13; Jn 4.2
9. O Grande Deus (BDB 42, 152) – Ne 1.5; 9.32
10. Grande e terrível (BDB 152, 431) – Ne 1.5; 4.14; 9.32
11. Guarda a aliança (BDB 1036, 136) – Ne 1.5; 9.32
12. Amor constant (BDB 338) – Ne 1.5; 9.32 (veja o Tópico Especial: Benignidade (hesed)
Todos estes descrevem os sentimentos de Deus para com Seu povo, Israel. Seu caráter não muda (cf. Mal.
3.6), portanto, estes também se aplicam a todos os fiéis seguidores (ou seja, 2 Cor. 1.3).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 9.11-16
11
Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião;
proclamai entre os povos os seus feitos.
12
Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles
e não se esquece do clamor dos aflitos.
13
Compadece-te de mim, SENHOR;
vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam,
tu que me levantas das portas da morte;
14
para que, às portas da filha de Sião,
eu proclame todos os teus louvores
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e me regozije da tua salvação.
15
Afundam-se as nações na cova que fizeram,
no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé.
16
Faz-se conhecido o SENHOR,
pelo juízo que executa;
enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Higgaion Selah
9.11-12 YHWH é louvado por causa de sua justiça (cf. Sl. 9.12, 15-16).
1. Ele vinga o derramamento de sangue
2. Ele não se esquece do clamor dos aflitos
Sua justiça é vista nos planos malignos dos ímpios pelo qual eles se iludiram (cf. Sl. 9.15-16).
9.11 "que habita em Sião" Sião é a montanha em Jerusalém na qual havia a fortaleza Jebuseus que foi capturada
por Davi. Ele construiu seu palácio nesta colina. Sião veio a designar toda a cidade.
Jerusalém, e em particular o templo no monte Moriá, tornou-se o lugar onde YHWH "habitou", entre as asas
do Cherubim acima da arca da aliança. Este lugar cumpri a frase repetida em Deuteronômio, "o lugar que YHWH
faz com que o seu nome habite."
9.12
NASB
NKJV, NRSV
NJB, REB
JPSOA

"aquele que requer o sangue"
"Ele vinga o sangue"
"o vingador do sangue"
"Aquele que exige derramamento de sangue"

Esta frase está liga a Gênesis 9.5-6. A vida é um dom de Deus. Aquele que tira esse dom deve prestar contas
diante de Deus e pagar com a sua própria vida (cf. Dt. 32.43).
Posteriormente no pensamento hebreu isto evoluiu para "o Vingador de Sangue" (Js. 20.3, 5, 9).
▣ "lembra-se deles e não se esquece" Observe como "lembra-se" é paralelo com "esquece" (negativo). Ele não
vai esquecer o seu povo!
9.13-14 Os ímpios perseguiam a vida do salmista (ou seja, o Rei), mas YHWH livrou-lhe deles. Agora ele quer
louvar YHWH no tabernáculo / templo ("que habita em Sião", Sl. 9.11).
1. "eu proclame" - BDB 707, KB 765, Piel COORTATIVO
2. "me regozije" - BDB 162, KB 189, Qal COORTATIVO
9.13 "as portas da morte" Sheol (veja nota completa em Sl. 6.5) é descrito como:
1. uma sepultura / poço aberto (cf. Êx. 15.12; Nm. 16.32; 26.10; Sl 124.3; Pr. 1.12)
2. um animal carnívoro (cf. Is. 5.14; Hc. 2.5)
3. uma cidade com portões (cf. Jó 38.17; Sl. 107.18; Is. 38.10; Mt. 16.18) ou
4. uma prisão com portões (cf. Ap. 1.18; 9.1; 20.1)
9.14 "nas portas da filha de Sião" Há um contraste evidente entre "as portas da morte" em Sl. 9.13c e as portas
de Jerusalém / templo em Sl. 9.14b. No primeiro não há lembrança, mas na segunda existe louvor e testemunho
sobre YHWH.
9.15-16 Observe a série de seis verbos no tempo PERFEITO. A derrota do exército inimigo por YWHW (ie, a
imagem da conquista na Guerra Santa) é o foco.
9.15 Observe que os adversários do salmista são as nações (cf. Sl. 9.17), e não os indivíduos. Portanto, este deve
ser um rei, de modo que a introdução tradicional é provavelmente correta.
9.16 no AT o caráter de Deus se manifesta no tempo por suas ações:
1. graça, misericórdia e amor para com o povo da aliança
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2. julgamento e ira em relação a seus inimigos
Observe a reversão dos planos do ímpio. O que eles planejaram para os outros, ocorre a eles. A justiça é
construído em uma ordem criada por Deus.
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA
TEV, REB
NJB
LXX

"enlaçado"
"preso"
"enredado"
"armadilha"

A MT usa "derruba" a partir do BDB 669, KB 723, Qal PARTICÍPIO ATIVO (encontrado somente aqui no
AT). Todas as traduções em inglês veem como o Niphal PERFEITO de BDB 430, KB 432, "preparar armadilha" ou
"isca". A UBS Text Project (p. 171) dá a MT a classificação "C" (uma dúvida considerável).
▣ "Higgaion" O BDB (212; Veja nota em Introdução aos Salmos, VII) define este como:
1. música retumbante (Sl. 92.3)
2. meditação, pensamento profundo (cf. Sl. 19.14)
É traduzida em Lm. 3.62 como "murmurar" (KB 238).
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 9.17-20
17
Os perversos serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus.
18
Pois o necessitado não será para sempre esquecido,
e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente.
19
Levanta-te, SENHOR; não prevaleça o mortal.
Sejam as nações julgadas na tua presença.
20
Infunde-lhes, SENHOR, o medo;
saibam as nações que não passam de mortais.
9.17-18 Como o ímpio age tolamente (ou seja, lançados no Sheol), os necessitados (BDB 2) e aflitos (BDB 776,
lit. "pobre") serão ajudados por YHWH.
9.17 "todas as nações que se esquecem de Deus" A maioria dos inimigos de Israel eram as nações vizinhas que
tiveram alguma exposição a YHWH. O VERBO "esquecer" (BDB 1013) implica que conheceram a verdade e, por
implicação, adoraram os falsos ídolos.
9.19-20 Estas últimas duas linhas compreendem uma série de mandamentos para YHWH agir:
1. Levanta-te - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO (em contraste com Sl. 9.4b, 7, onde Ele senta
entronizado chamado a agir como um Guerreiro Divino)
2. não prevaleça o mortal - BDB 738, KB 808, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. Sejam as nações julgadas na tua presença - BDB 1047, KB 1622, Niphal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO
4. Infunde-lhes o medo- BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFEITO
5. saibam as nações que não passam de mortais - BDB 393, KB 390, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO (cf. Sl. 62.9; 90.5-6; 103.14; Is. 40.7-8)
9.20 "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2.
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QUESTÕES DE DISCUSSÃO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que Sl. 9.3 é uma cena de um tribunal?
2. Como "as nações" e "o ímpio" do Sl. 9.5 estão relacionados?
3. Defina as diferentes "portas" em Sl. 9.13 e 14.
4. Como o Sheol e a Cova estão relacionados?
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SALMO 10
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma oração para a
derrubada do ímpio
Introdução MT

Uma canção de confiança
no triunfo de Deus sobre o
mal

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais
(Salmo 9-10, um lamento)
acrostico.

Uma oração para a
Justiça

Deus ataca o ímpio e salva o
ímpio
(Salmo 9-10)
Acrostico Continuo

10.1-2

10.1-2

10.1-2

10.1-2

10.1-2 (amed)

10.3-4

10.3-4

10.3-4

10.3-4

10.3 (Mem)
10.4 (Nun)

10.5-11

10.5-7

10.5-6

10.5-7

10.5
10.6a, b
10.6c-7ª

10.7-8a
10.8-11

10.12-15

10.16-18

10.7b e 8b (Pe)

10.8b-9

10.8-9

10.8c-9 (Ain)

10.10-11

10.10-11

10.10-11

10.12-13

10.12-13

10.12-13

10.12-13 (Qoph)

10.14-15

10.14

10.14

10.14 (Resh)

10.15-16

10.15

10.15-16 (Shim)

10.16-18

10.16
10.17-18

10.17-18

10.17-18 (Taw)

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 10.1-2
1
Por que, SENHOR, te conservas longe?
E te escondes nas horas de tribulação?
2
Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre;
sejam presas das tramas que urdiram.
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10.1 Esta é uma pergunta comum para os crentes fiéis em um mundo caído. O mal e o sofrimento são
frequentemente surpresas e acontecimentos inesperados. Por que nosso amoroso e misericordioso Deus permiti
isso?
Não há nenhuma resposta bíblica, exceto que nós vivemos em um mundo caído. Este não é o mundo que Deus
pretendia que fosse, nem é o mundo que vai ser no futuro. Como teólogo, devo afirmar que Deus nos permitiu
colher as consequências do pecado de ambos Adão / Eva e das nossas escolhas pessoais. No entanto, Ele agiu
agressivamente em nosso nome na redenção! O melhor livro sobre o tema do mal e do sofrimento nesta vida /
mundo, que realmente leva isto a sério, é John W. Wenham, The Goodness of God.
▣ O salmista faz duas perguntas específicas ("porquê") sobre a aparente ausência de Deus.
1. conservas longe - BDB 763, KB 840, Qal IMPERFEITO
2. esconde-se - BDB 761, KB 834, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 27.9; 55.1; 69.17
YHWH prometeu estar presente e envolvido com Seu povo da aliança, mas Ele parece estar ausente e
propositadamente inativo (cf. Sl. 105a, 11)!
Observe o jogo de som e o paralelismo tão característicos da poesia da ANE (veja Tópico Especial: Poesia
Hebraica).
Estas acusações não são a realidade, mas as emoções dos crentes confusos e sofridos.
10.2 observe as características do ímpio.
1. orgulho / arrogância - BDB 144, cf. Sl. 31.18, 23; 36.11; 73.6
2. perseguem furiosamente - BDB 196, KB 223, Qal IMPERFEITO, cf. Gn. 31.36; 1 Sm. 17.53; Lm. 4.19
3. urgem tramas - BDB 362, KB 359, Qal PERFEITA
Isto é desenvolvido nas próximas estrofes (Sl. 10.3-4 e 5-11).
▣ "sejam presas das tramas que urdiram" Este é traduzido pela NASB como um JUSSIVO (BDB 1074, KB
1779, Niphal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO), como deveria Sl. 10.15b.
Isso expressa um motivo típico do AT de "inversão de papéis". O que se espera não ocorre por causa da
presença de Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo10.3-4
3
Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma,
o avarento maldiz o SENHOR e blasfema contra Ele.
4
O perverso, na sua soberba, não investiga;
que não há Deus são todas as suas cogitações.
10.3-4 Esta estrofe descreve ainda (1) pagãos, (2) os ateus, ou, pelo menos, (3) o "ateísmo prático" dos inimigos
do salmista (ou seja, outros israelitas).
1. Maldiz o SENHOR - mas algumas vezes no sentido de "maldição" (lit. "abençoar", BDB 138, KB
159, Piel PERFEITOS, cf. 1 Rs. 21.10, 13; Jó 1.5; 2.9)
2. blasfema contra Ele - BDB 610, KB 658, Piel PERFEITO
3. não investiga - BDB 205, KB 233, Qal IMPERFEITO
4. assume que não há Deus - "nenhum", BDB 34 II, "Deus", BDB 43 (a frase não tem VERBO), cf. Sl. 10.5a,
11; 14.1; 53.1; esta não é uma questão filosófica, mas uma questão prática. Todos na ANE acreditavam em
um reino espiritual. A JPSOA traduz a frase como "Deus não se importa."
10.3a A Queda de Gênesis 3 levou o coração da criatura para longe do Criador e próximo dele / dela. Nossas
vidas são gastas em busca egoísta de coisas, cargos e poderes. Agostinho coloca bem quando ele escreveu que
cada ser humano é criado com um buraco em forma de Deus. Nada além de Deus pode preencher essa
necessidade, mas a humanidade caída tenta preenchê-la com as coisas temporais / terrenas.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 10.5-11
5
São prósperos os seus caminhos em todo tempo;
muito acima e longe dele estão os teus juízos;
quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza.
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6

Pois diz lá no seu íntimo: Jamais serei abalado;
de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá.
7
A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão;
debaixo da língua, insulto e iniquidade.
8
Põe-se de tocaia nas vilas,
trucida os inocentes nos lugares ocultos;
seus olhos espreitam o desamparado.
9
Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna;
está de emboscada para enlaçar o pobre:
apanha-o e, na sua rede, o enleia.
10
Abaixa-se, rasteja;
em seu poder, lhe caem os necessitados.
11
Diz ele, no seu íntimo: Deus se esqueceu,
virou o rosto e não verá isto nunca.
10.5-11 Esta estrofe descreve a injustiça aparente da vida. Os maus prosperam e os justos sofrem! A mesma
questão é abordada no livro de Jó, Salmos 73, e Habacuque. Os ímpios são caracterizados como:
1. prósperos os seus caminhos em todo tempo - o VERBO (BDB 298 II, KB 311, Qal IMPERFEITO) é
literalmente "estar firme," mas é usado no sentido de riqueza, cf. Gn. 34.29; Nm. 31.9; Dt. 8.17,18; Jó
5.5; 15.29; 20.15, 18; 31.25; Sl. 49.6, 10; 62.10; 73.12; Is. 8.4; 10.14; 30.6; 60.5; 61.6; Mq 4.13
2. aos seus adversários, ele a todos ridiculiza - BDB 806, KB 916, Hiphil IMPERFEITO, nesse sentido, é
encontrado somente aqui, mas a palavra é muitas vezes usada para mentirosos em Provérbios (cf. Pr. 6.19;
14.5, 25; 19.5, 9)
3. Jamais serei abalado - BDB 556, KB 555, Niphal IMPERFEITO significa que a minha situação de
prosperidade e segurança nunca será alterado
4. sua boca, ele a tem cheia (ou seja, a boca revela o coração; Paulo cita este versículo em sua litania dos
textos do AT que revelam a universalidade do pecado humano, cf. Rm 3.14).
a. maldições
b. engano
c. opressão
d. insulto
e. iniquidade
5. ele embosca o inocente como um animal selvagem (cf. Sl. 10.8-10; Lm. 3.10-11)
6. ele acredita e afirma as próprias palavras do salmista de Sl. 10.1. Deus está ausente e irrelevante! As
palavras do salmista eram um clamor de fé, mas estas são as afirmações de um descrente (cf. Sl. 39.1-2).
10.5b Esta linha de poesia refere-se a Deus como distante e irrelevante (cf. Sl. 10.4b, 11).
10.8 "nas vilas" Isto não parece se encaixar no contexto. A NJB muda as vogais para "dos juncos" (A UBS Text
Project, p. 174, da a "vila" uma classificação "B" que significa "alguma dúvida"). A NET Bible traduz como
"perto das vilas" (a MT, "nas vilas").
NASB, REB
NASB margem
NKJV, NRSV
JPSOA
LXX

"desamparado"
"pobre"
"impotente"
"infeliz"
"necessitados"

Este ADJETIVO (BDB 319, KB 319) ocorre apenas neste capítulo nos Salmos, e apenas três vezes em todo o
AT. Acho que todos os três usos se referem a uma pessoa que está sendo atacada.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 10.12-15
12
Levanta-te, SENHOR! Ó Deus, ergue a mão!
Não te esqueças dos pobres.
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13

Por que razão despreza o ímpio a Deus,
dizendo no seu íntimo que Deus não se importa?
14
Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas
mãos.
A ti se entrega o desamparado;
tu tens sido o defensor do órfão.
15
Quebranta o braço do perverso e do malvado;
esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares.
10.12 Este versículo descreve a definição (Qere) de um animal selvagem buscando a presa.
10.12-15 Esta é uma oração para Deus agir.
1. Levanta-te - (BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO) do seu trono ou como o Guerreiro Divino
2. Ergue a mão - BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO
3. não te esqueça dos pobres - BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 9.12 e 19 contrastam Sl. 10.11!
4. quebranta o braço do perverso - BDB 990, KB 1402, Qal IMPERATIVO (ou seja, quebre o poder desta(s)
pessoa (s) má (s))
5. esquadrinha-lhes - BDB 205, KB 233, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
O salmista quer Deus agindo em nome do crente fiel para mostrar ao incrédulo sua loucura!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 10.16-18
16
O SENHOR é rei eterno:
da sua terra somem-se as nações.
17
Tens ouvido, SENHOR, o desejo dos humildes;
tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás,
18
para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido,
a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror.
10.16-18 Esta estrofe afirma o caráter do Deus de Israel, o Criador, o Deus Redentor.
1. YHWH é Rei eterno (cf. Êx. 15.18; Sl. 9.7; 29.10; 146.10; Jr. 10.10, Lm. 5.19). Em relação a "eterno"
veja Tópico Especial: Eterno.
2. YHWH deu aos israelitas a terra de Canaã (Gn. 15.12-21). O foco nas "nações" retoma o pensamento de
Sl. 9.17-20.
3. YHWH ouve e age em nome do crente humilde / aflito (observe o PERFEITO, YHWH ouve e ouvirá).
4. YHWH age em nome dos impotentes e vulneráveis socialmente (ou seja, reflete Deuteronômio).
a. YHWH irá remover o incrédulo arrogante e suas ações da terra.
Ver Tópico Especial: Características do Deus de Israel.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Salmo 10.4 descreve um ateu?
2. Qual a pessoa que Sl. 10.6 está afirmando?
3. Qual a pessoa de Sl. 10.11 e 13b está afirmando?
4. Como Sl. 10.18 se relaciona com Deuteronômio?
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SALMO 11
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR um refúgio e
Defesa
Introdução MT
"Para o diretor do coro Um
salmo de Davi".

Fé na Justiça do
SENHOR

A confiança na
preocupação de Deus sobre
a Justiça

A confiança no SENHOR

A confiança do justo

11.1-3

11.1-3

11.1-3

11.1-3

11.1

11. 2-3
11.4-7

11.4-6

11.4-7

11.4-5

11.4
11.5-6

11.6-7
11.7

11.7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 11.1-3
1
No SENHOR me refugio.
Como dizeis, pois, à minha alma: Foge, como pássaro, para o teu monte?
2
Porque eis aí os ímpios, armam o arco,
dispõem a sua flecha na corda,
para, às ocultas, dispararem contra os retos de coração.
3
Ora, destruídos os fundamentos,
que poderá fazer o justo?
11.1 "refugio" Veja as notas no Sl. 2.12; 5.11-2. Este (BDB 340, KB 337, Qal PERFEITO) é uma maravilhosa
metáfora recorrente de proteção e segurança (cf. Sl 34.22; 37.40).
Os conselheiros de Davi (ou inimigos) disseram "corra" (Sl. 11.1b), mas Davi disse: "por que correr?" (Sl.
11.1a, 2-3). Deus é o nosso refúgio e Ele sabe o que está acontecendo. Ele está conosco e por nós. Olhe para Ele e
não para as circunstâncias!
▣ "Foge, como pássaro, para o teu monte" A MT usa o PLURAL (BDB 626, KB 678, Qal IMPERATIVO), mas a
leitura Qere é SINGULAR.
Parece que os ímpios (ou seja, VERBO NO PLURAL) estão abordando os fiéis a fugir para a proteção de YHWH
("refúgio" e "monte" são paralelos, cf. Sl. 121.1). A frase é, portanto, uma provocação.
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A UBS Handbook diz que os versículos 1 e 4 ocorrem no templo e, portanto, são amigos / co-adoradores do
salmista que o invocam a fugir em silêncio para uma fortaleza no deserto.
Acredito que "os fundamentos" de Sl. 11.3 também é paralelo ao "refúgio" e "monte". Eles se referem à
presença e à verdade de YHWH (cf. Sl. 87.1; 119.152) com o Seu povo, que os ímpios negam.
11.2-3 É possível visualizar estes versículos de duas maneiras.
1. (a) o conselho do ímpio ou (b) amigos em adoração continua através do Sl. 11.3
2. o salmista responde aqueles que o invocam a fugir em Sl. 11.1b
11.2 Isto descreve a atividade maliciosa e os planos do ímpio.
1. armam o arco - BDB 201, KB 131, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 7.12; 37.14
2. dispõem a sua flexa - BDB 465, KB 464, Polel PERFEITO, cf. Sl. 64.3
3. dispararem - BDB 434, KB 436, Qal INFINITIVO CONSTRUCTO, cf. Sl. 64.6
▣ "os retos de coração" Não há ser humano sem pecado. No entanto, existem, obviamente, dois tipos de seres
humanos.
1. aqueles que buscam YHWH e vivem para agradar a Deus
2. aqueles que vivem para si mesmos como se não houvesse nenhuma aliança ou o Deus da aliança
11.3 a única esperança do homem justo é a verdade e presença de YHWH. Ele é a única fonte de ajuda! Se não há
Deus (cf. Sl. 10.4; 14.1; 36.1) então, o seguidor fiel é um tolo, mas se houver um Criador ético diante do qual toda
a vida consciente, deva se apresentar e dar conta (Sl. 11.4-7), então os rebeldes, os ímpios, a humanidade
egocêntrica (pagão ou israelita) são tolos!
Existe uma possibilidade de que a segunda linha de Sl. 11.3 refira-se a Deus (ou seja, "o Justo", cf. AB, p 69,
em nota de rodapé na Jewish Study Bible, p 1, 294). Veja Sl. 11.5, onde YHWH e o justo (BDB 843) podem estar
em oposição; ambos são títulos para o Deus de Israel.
▣ "fundamentos" A etimologia da palavra / raiz, ( שׁתBDB 1011, KB 1666-1667) é incerta. É uma palavra rara,
mas o consenso é que se refere às leis da aliança. A KB usa as mais recentes especulações acadêmicas.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 11.4-7
4
O SENHOR está no seu santo templo; nos céus tem o SENHOR seu trono;
os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
5
O SENHOR põe à prova ao justo e ao ímpio;
mas, ao que ama a violência, a sua alma o abomina.
6
Fará chover sobre os perversos
brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice.
7
Porque o SENHOR é justo, ele ama a justiça;
os retos lhe contemplarão a face.
11.4-7 Esta estrofe responde à pergunta implícita dos ímpios em Sl. 11.3. Quando isso acontece, "as bases" de
Sl. 11.3 não são destruídas!
11.4 YHWH habita no céu (veja Tópico Especial: Os céus e o Terceiro Céu), mas Ele se manifesta (ou seja, fazSe disponível) entre as asas do Cherubim sobre a arca da aliança (cf. Is 66.1). Céu e terra se encontram no Santo
dos Santos do templo em Jerusalém.
TÓPICO ESPECIAL: ARCA DA ALIANÇA
I. Seu lugar e propósito
A. o lugar onde YHWH habitava (i.e., escabelo dos Seus pés, cf. I Cr 28.2; Sl 132.7; Is 66.1) com o Seu
povo, sobre a arca da aliança entre as asas dos querubins (veja Tópico Especial: Querubim)
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B. o lugar do perdão do pecado (isto é, propiciatório), para todos os povos (cf. Israel, Levítico 16 e I Rs
8.27-30; estrangeiros, 8.41, 43, 60)
II. Seu conteúdo
A. tradição rabínica
1. as duas tábuas de pedra nas quais YHWH escreveu o decálogo (cf. Êx 31.18; 32.15, 16)
2. as duas colunas de prata que seguravam as tábuas (sem referências bíblicas)
3. os fragmentos das duas tábuas originais que foram quebradas por Moisés por causa da fabricação e
adoração de Israel do bezerro de ouro (cf. Êx 32.19; Dt 9.17; 10.2)
4. uma cópia da Torá inteira (cf. Êx 25.16)
5. os nomes de Deus (cf. I Rs 8.29) desenvolvidos na Cabala, misticismo judaico
B. referências bíblicas quanto ao conteúdo (é incerto se estas se referem a coisas dentro da arca ou ao lado
dela)
1. um vaso de maná (cf. Êx 16.31-36)
2. a vara de Arão que brotou (cf. Nm 17.4, 10; Hb 9.4)
3. a oferta da culpa dos filisteus (5 ratos de ouro e hemorróidas de ouro, cf. I Sm 6.3, 4, 8)
4. uma cópia do Decálogo (cf. Dt 10.4, 5; 31.26)
C. na dedicação do Templo de Salomão em Reis 8 diz-se da arca ter contido apenas as duas tábuas de
pedra (i.e., as Dez Palavras, cf. I Rs 8.9)
III. Sua possível localização
A. Opções históricas
1. levada para o Egito por Sisaque (935-914 a.C.) quando ele invadiu Judá no quinto ano (926 a.C.) do
reinado de Reoboão (filho de Salomão) (cf. I Rs 14.25, 26; II Cr 12.9).
2. levada para o egito (Zoã, Tânis, Avaris – nomes diferentes para a capital do delta de Seti I) pelo
Faraó Neco II, que também exilou o descendente davídico Jeoacaz (filho de Josias) em 597 a.C. (cf. II
Rs 23.31-35; II Cr 36.1-4)
3. levada para a Babilônia para o templo de Marduqe por Nabucodonozor II quando Zedequias foi
exilado (586 a.C.) e o Templo queimado (cf. II Rs 25.9, 13-17; II Cr 36.18).
B. Tradições judaicas
1. escondida no Mt Nebo/Pisga por Jeremias antes da queda de Jerusalém (2 Mac. 2.4-5)
2. o livro apócrifo de II Baruque diz que um anjo a escondeu
3. escondida por um meio desconhecido, mas será retornada por Elias antes que o messias venha (cf.
Ml 4.5)
4. escondida no Mt. Gerizim (Siquém) onde os samaritanos construíram o templo deles para YHWH
5. enterrada embaixo do templo (ou seja, o Monte Moriah) antes de Nabucodonosor capturar
Jerusalém.
11.4b-5a YHWH sabe (IMPERFEITOS que denotam ações características)
1. o que acontece na Terra
2. os motivos do coração humano
Ele testa (BDB 103, KB 119, Qal IMPERFEITO, cf. Jó 7.18; Sl. 7.9; 26.2; 139.1, 23) pelos pecados dos homens
(ben Adam), tanto o justo e o ímpio. O NT registra o evento em Mt. 12.36-37; 16.27; 25.31-46; At
10.42; Rm. 2.16; 14.10, 12; 1 Pd. 4.5; e Ap. 20.11-15. Os testes de Deus são tanto no tempo (temporal) quanto
além do tempo (escatológico). Muitas vezes, nós colhemos nesta vida o que semeamos, mas se não, o dia está
chegando!
TÓPICO ESPECIAL: DEUS TESTA SEU POVO
O termo "testar" (BDB 650, KB 702, Piel PERFEITO, Gen 22.1) é usado no sentido de "experimentar." É
usado no sentido de levar alguém ao lugar pelo qual reconheça e aja em suas próprias prioridades declaradas. É
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óbvio de Gênesis 12 a 22 que Deus está apresentando Abraão com um a série de situações (os rabinos dizem
dez) para focar seu amor e confiança em Deus e Deus somente. Esses testes não eram tanto pelo amor de Deus,
mas pelo amor de Abraão e sua compreensão do Deus que o chamou de Ur dos Caldeus. Abraão é convidado a
abandonar família, lar, amigos, herança, tradição e ainda o futuro (seu filho prometido) para seguir a Deus pela
fé. Deus testa todos os Seus filhos na área de prioridade deles (cf. Mt 4.lss; Hb 5.8; 12.5-13).
Deus testa (BDB 650) a fim de conhecer (BDB 393; veja Tópico Especial: Conhecer). Israel muitas vezes
testou Deus sua desobediência e Deus provou ser verdadeiro à Sua palavra. Agora Deus dará a Israel e seu
povo uma chance para demonstrar sua fidelidade e fé falada.
1. Deus testou Seu povo coletivamente
a. Êx 15.25; 16.4; 20.20
b. Dt 8.2, 16; 13.3
c. Jz 2.22; 3.1, 4
2. Deus testou israelitas individuais
a. Abraão, Gn 12.1-12
b. Ezequias, II Cr 32.31
3. Os escritoires de Salmo clamam a Deus testá-los quanto a remover quaisquer defeitos ocultos(cf.
26.2; 139.23)
4. O povo de Deus do NT é igualmente testado, como foi Jesus (Mateus 4; Lucas 4; Hb 5:8). Veja o
Tópico Especial: Termos Gregos Para Teste e Suas Conotações.
TÓPICO ESPECIAL: NAQUELE DIA
Esta frase, "naquele dia" ou "naquele mesmo dia", é uma maneira dos profetas do oitavo século falarem da
visitação de Deus (presença), tanto para julgamento quanto para a restauração.
Oséias
Positivo
1.11

Miquéias
Negativo
Positivo
negativo
1.14 (2)
2.4
2.16
3.6
2.15
3.14
4.6
2.16
4.5
5.18 (2)
5.10
2.18
5.9
5.20
7.4
2.21
6.2
6.3
7.11 (2)
7.5
8.3
7.12
9.5
9.11
8.9 (2)
10.14
8.10
8.13
Este padrão é típico dos profetas. Deus vai agir contra o pecado no tempo, mas Ele também oferece um dia de
arrependimento e perdão para aqueles que estão dispostos a mudar seus corações e ações (ou seja, receber um
novo coração, uma nova mente e um novo espírito, cf. Ez. 36.22-27)! O propósito da redenção e a restauração de
Deus será cumprido! Ele terá um povo que refletirá Seu caráter. O propósito da criação (comunhão entre Deus e a
humanidade) será cumprido!
negativo
1.5
2.3

Amos
Positivo

11.5 "Sua alma o abomina" Esta é uma linguagem antropomórfica. Veja Tópico Especial: Deus Descrito como
humano. Veja Êx. 15.9; Is. 1.14; Jr. 5.9, 29; 6.8; 9.9; 32.41; Ez. 23.18 para o mesmo uso de nephesh (BDB 659,
veja nota em Sl. 3.2 e Gn. 35.18).
É possível que este versículo lide com apenas o ímpio e que "o justo" seja um título para Deus (cf. Sl.
11.3b). Se assim for, YHWH "o Justo" está em posição (cf. Sl. 11.3b, 7a).
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O AT lista várias coisas que YHWH odeia:
1. idolatria - Dt. 12.31; 16.22; Jr. 44. 4; Os. 9.15
2. todos os que praticam a iniquidade - Sl. 5.5
3. Aquele que amam a violência - Sl. 11.5
4. veja listas completa em Pr. 6.16-19 (também veja em Zc. 8.16-17)
5. a falsidade, adoração falsa de Israel - Is. 1.14; Am. 5.21; 6.8
6. divórcio - Ml. 2.16
11.6
NASB, NKJV,
NRSV, NJB,
LXX
NET Bible

"Ele vai chover"
"Que o SENHOR chova"

O VERBO (BDB 565, KB 574) é um JUSSIVO, a NET Bible e a Anchor Bible traduz com precisão, mas as outras
traduções assumem que é jussivo na forma, mas não no significado.
NASB, MT,
LXX
"armadilhas"
NASB margem
"brasas de fogo"
NKJV, NRSV,
TEV, NJB,
JPSOA
"brasas"
O contexto parece exigir uma emenda a partir de "armadilhas", ( פחיםBDB 809) para "brasas", ( פחמיBDB
809). A UBS Text Project dá a "armadilhas", uma classificação "B".
11.6b isto se refere
1. o imaginário poético hiperbólico sobre as circunstâncias da vida
2. a realidade do julgamento após a morte (cf. Dt. 32.22)
Veja TÓPICO ESPECIAL: Onde estão os mortos?
▣ "fogo" Esta é uma metáfora recorrente de julgamento e de limpeza.
TÓPICO ESPECIAL: FOGO
Fogo tem conotações tanto positivas quanto negativas na Escritura.
A. Positivas
1. adverte (cf. Is 44.15; João 18.18)
2. ilumina (cf. Is 50.11; Mt 25.1-13)
3. cozinha (cf. Êx 12.8; Is 44.15, 16; João 21.9)
4. purifica (cf. Nm 31.22, 23; Pv 17.3; Is 1.25; 6.6-8; Jr 6.29; Ml 3.2, 3)
5. santidade de Deus (cf. Gn 15.17; Êx 3.2; 19.18; Ez 1.27; Hb 12.29)
6. liderança de Deus (cf. Êx 13.21; Nm 14.14; I Rs 18.24)
7. empoderamento de Deus (cf. Atos 2.3)
8. proteção de Deus (cf. Zc 2.5)
B. Negativas
1. queima (cf. Js 6.24; 8.8; 11.11; Mt 22.7)
2. destrói (cf. Gn 19.24; Lv 10.1, 2)
3. ira (cf. Nm 21.28; Is 10.16; Zc 12.6)
4. punição (cf. Gn 38.24; Lv 20.14; 21.9; Js 7.15)
5. sinal escatológico falso (cf. Ap 13.13)
C. A ira de Deus contra o pecado é expressa em metáforas de fogo
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1. Sua ira queima (cf. Os 8.5; Zc 3.8)
2. Ele derrama fogo (cf. Na 1.6)
3. fogo eterno (cf. Jr 15.14; 17.4)
4. juízo escatológico (cf. Mt 3.10; 13.40; João 15.6; II Ts 1.7; II Pe 3.7-10; Ap 8.7; 16.8)
D. Fogo aparece muitas vezes em teofanias
1. Gen. 15.17
2. Êxodo. 3.2
3. Ex. 19.18
4. Sl. 18.7-15; 29.7
5. Ez. 1.4,27; 10.2
6. Heb. 1.7; 12.29
E. Como tantas metáforas na Bíblia (i.e., fermento, leão) fogo pode ser uma bênção ou uma maldição
dependendo do contexto.
NASB, NKJV
NRSV, TEV,
NJB, JPSOA,
NRSV, REB
LXX
NET

"vento abrasador"

"vento escaldante"
"um vento de uma tempestade"
"turbilhão"

Este termo é raro (BDB 273) basicamente significa "calor". É utilizado em:
1. Salmo 11.6 - descrevendo um vento
2. Salmo 119.53 - como indignação que queima
3. Lamentos 5.10 - como fome ardente
A questão interpretativa é: "Será que este termo continua a série de SUBSTANTIVOS (BDB 809, 77, 172, cf.
Jó 1.16) ou inicia uma nova metáfora?"
1. turbilhão destrutivo (Sl cf. 58.9; Pr. 1.27; Os. 8.7; Am. 1.14; Ne. 1.3).
2. vento quente do deserto (cf. Sl. 90.5-6; 103.15-16)
▣ "seu cálice" Esta é uma expressão idiomática hebraica para o destino de uma pessoa, geralmente negativo (Sl.
75.8, mas ocasionalmente afirmativo, Sl. 16.5). É associado com a embriaguez (Is. 51.17; Jr. 25.15).
Esta mesma expressão foi usada por Jesus em:
1. Mt. 20.22; Mc. 10.38, 39
2. Mt. 26.39, 42; Mc. 14.36; Lc. 22.42
3. João 18.11
11.7 YHWH é caracterizado como justo (veja Tópico Especial: Justiça, cf. Êx. 9.27; Ed. 9.15; Ne 9.8; Sl.
119.137; Jr. 12.1; Lm. 1.18; Jo. 17.25; Ap. 16.5, 7).
Algumas das ações do Deus justo são:
1. Ele testa os corações dos homens – Sl. 7.9; 11.5; Jr. 20.12
2. Ele julga com justiça - Sl. 7.11
3. Ele ama a justiça - Sl. 11.7; 33.5; 146.8
4. Ele é misericordioso e justo - Sl. 116.5
5. Ele corta as cordas do ímpio - Sl. 129.4
6. Ele é justo em todos os seus caminhos - Sl. 145.7; Dn. 9.14
11.7b "os retos lhe contemplarão a face" A pergunta é se esta é a fonte das palavras de Jesus em Mt. 5.8. Deus
é santo (Lv. 19.2; Mt. 5.48). Ninguém pode ver Deus e viver (ou seja, Êx 33.11, 17-23), mas aqueles que são
pronunciados justos Nele / Jesus terão comunhão íntima com a divindade (cf. Jó 19. 25-27; Sl 17.15; Mt. 5.8; 1
João 3.2)!
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que significa "me refúgio"?
2. Explique Sl. 11.3 em suas próprias palavras.
3. Em Sl. 11.4, onde está YHWH, no céu ou no templo?
4. YHWH testa os humanos (Sl. 11.5)? Como e por quê?
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SALMO 12
DIVISÃO EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus um ajudante Contra o
Traiçoeiro
Introdução MT
"Para o diretor do coro
sobre uma lira de oito
cordas Salmo de Davi."

Traição do homem e
Constância de Deus

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais
(um lamento)

Oração por Ajuda

Contra um mundo traiçoeiro

12.1-5

12.1-2

12.1-2

12.1-2

12.1-2

12.3-5

12.3-4

12.3-4

12.3-5

12.5-6

12.5

12.6-8

12.6-7
12.7-8

12.6

12.6

12.7-8

12.7-8

12.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 12.1-5
1
Socorro, SENHOR! Porque já não há homens piedosos;
desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens.
2
Falam com falsidade uns aos outros,
falam com lábios bajuladores e coração fingido.
3
Corte o SENHOR todos os lábios bajuladores,
a língua que fala soberbamente,
4
pois dizem: Com a língua prevaleceremos,
os lábios são nossos; quem é senhor sobre nós?
5
Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados,
eu me levantarei agora, diz o SENHOR; e porei a salvo a quem por isso suspira.
12.1 "Socorro, SENHOR " Um poderoso grito de socorro (BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO). No AT, este
termo tem a implicação de libertação física, mas no NT assume a ênfase da salvação espiritual. Veja TÓPICO
ESPECIAL: Salvação (Termo do Antigo Testamento).
Muitas vezes pensei quão triste seria para alguém ser fisicamente liberto (ou seja, saúde, guerra, finanças), mas
perder a alegria e o benefício da libertação espiritual! A cura no NT nem sempre resulta em uma transformação
espiritual. O que os humanos mais precisam é de Deus, e não uma mudança de circunstâncias!
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▣ "Porque já não há homens piedosos" Observe o paralelismo entre a linha 1 e linha 2. Estes ambos falam da
morte de fiéis seguidores. Este é um lamento corporativa, embora a LXX use "eu" em Sl. 12.1-2.
Para "fiéis" (BDB 52 I) veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: CRER, CONFIAR, FÉ E FIDELIDADE NO ANTIGO TESTAMENTO
I. Declaração de Abertura
É necessário ser afirmado que o uso deste conceito teológico, tão crucial para o NT, não é tão claramente
definido no AT. Está certamente lá, mas demonstrado em passagens e pessoas chave selecionadas.
O AT mistura
A. o indivíduo e a comunidade
B. o encontro pessoal e a obediência pactual
Fé é tanto encontro pessoal quanto estilo de vida diário! É mais fácil descrever numa pessoa do que
numa forma lexical (i.e., estudo de palavra). Este aspecto pessoal é melhor ilustrado em
A. Abraão e sua descendência
B. Davi e Israel
Estes homens encontraram/se depararam com Deus e suas vidas foram permanentemente mudadas (não
vidas perfeitas, mas fé contínua). Testar revelou as fraquezas e pontos fortes de seu encontro de fé com
Deus, mas o relacionamento íntimo, confiante continuou através do tempo! Foi testado e refinado, mas
continuou como evidenciado por sua devoção e estilo de vida.
II. Raiz principal usada
A. ( אמןBDB 52)
1. VERB
a. radical Qal – apoiar, nutrir (i.e., II Rs 10.1, 5; Ester 2.7, o uso não-teológico)
b. radical Nifal – assegurar-se ou firmar, estabelecer, confirmar, ser fiel ou digno de confiança
(1) de homens, Is 8.2; 53.1; Jr 40.14
(2) de coisas, Is 22.23
(3) de Deus, Dt 7.9, 12; Is 49.7; Jr 42.5
c. radical Hifil – permanecer firme, crer, confiar
(1) Abraão creu em Deus, Gn 15.6
(2) os israelitas no Egito creram, Êx 4.31; 14.31 (negado em Dt 1.32)
(3) israelitas creram que YHWH falou através de Moisés, Êx 19.9; Sl 106.12, 24
(4) Acaz não confiou em Deus, Is 7.9
(5) qualquer um que crê nisso/nele, Is 28.16
(6) crer nas verdades sobre Deus, Is 43.10-12
2. SUBSTANTIVO (MASCULINO) – fidelidade (i.e., Dt 32.20; Is 25.1; 26.2)
3. ADVÉRBIO – verdadeiramente, na verdade, eu concordo, que seja assim (cf. Dt 27.15-26; I Rs
1.36; I Cr 16.36; Is 65.16; Jr 11.5; 28.6). Este é o uso litúrgico de amém no AT e NT.
B. ( אמתBDB 54) SUBSTANTIVO FEMININO, firmeza, fidelidade, verdade
1. de homens, Is 10.20; 42.3; 48.1
2. de Deus, Êx 34.6; Sl 117.2; Is 38.18, 19; 61.8
3. da verdade, Dt 32.4; I Rs 22.16; Sl 33.4; 98.3; 100.5; 119.30; Jr 9.4; Zc 8.16
C. ( אמונהBDB 53), firmeza, estabilidade, fidelidade
1. de mãos, Êx 17.12
2. de tempos, Is 33.6
3. de humanos, Jr 5.3; 7.28; 9.2
4. de Deus, Sl 40.11; 88.12; 89.1, 2, 5, 8; 119.138
III. O uso de Paulo deste conceito do AT
A. Paulo baseia sua nova compreensão de YHWH e do AT no seu encontro pessoal com Jesus na estrada
para Damasco (cf. Atos 9; 22; 26).
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B. Ele encontrou apoio do AT para sua nova compreensão em duas passagens-chave do AT que usam a
raiz אמן
1. Gn 15.6 – encontro pessoal de Abrão iniciado por Deus (Gênesis 12) resultou numa vida obediente
de fé (Gênesis 12-22). Paulo faz alusão a isto em Romanos 4 e Gálatas 3.
2. Is 28.16 – aqueles que crêem nisso (i.e., pedra angular de Deus testada e firmemente colocada)
nunca serão
a. Rm 9.33, "envergonhado" ou "desapontado"
b. Rm 10.11, o mesmo acima
3. Hc 2.4 – aqueles que conhecem o Deus fiel devem viver vidas fiéis (cf. Jr 7.28). Paulo usa este texto
em Rm 1.17 e Gl 3.11 (também nota em Hb 10.38).
IV. O uso de Pedro do conceito do AT
A. Pedro combina
1. Is 8.14 – I Pe 2.8 (pedra de tropeço)
2. Is 28.16 – I Pe 2.6 (pedra angular)
3. Sl 118.22 – I Pe 2.7 (pedra rejeitada)
B. Ele transforma a linguagem única que descreve Israel, "raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
de propriedade exclusiva de Deus" de
1. Dt 10.15; Is 43.21
2. Is 61.6; 66.21;
3. Êx 19.6; Dt 7.6
e agora a usa para a fé da igreja em Cristo (cf. Pedro 2;5;9)
V. O uso de João do conceito
A. Seu uso do NT
O termo "creu" é a forma do termo grego (pisteu ), que também pode ser traduzido "crer", "ter fé" ou
"confiar". Por exemplo, o SUBSTANTIVO não ocorre no Evangelho de João, mas o VERBO é usado
muitas vezes. Em João 2.23-25 há uma incerteza quanto à autenticidade do compromisso da multidão a
Jesus de Nazaré como o Messias. Outros exemplos deste uso superficial do termo "crer" estão em João
8.31-59 e Atos 8.13, 18-24. A verdadeira fé bíblica é mais do que uma resposta inicial. Deve ser seguida
por um processo de discipulado (cf. Mt 13.20-22, 31, 32).
B. Seu uso com PREPOSIÇÕES
1. eis significa "em". Esta construção única enfatiza os crentes colocando sua confiança/fé em Jesus
a. no Seu nome (João 1.12; 2.23; 3.18; I João 5.13)
b. Nele (João 2.11; 3.15, 18; 4.39; 6.40; 7.5, 31, 39, 48; 8.30; 9.36; 10.42; 11.45, 48; 17.37, 42; Mt
18.6; Atos 10.43; Fp 1.29; I Pe 1.8)
c. em Mim (João 6.35; 7.38; 11.25, 26; 12.44, 46; 14.1, 12; 16.9; 17.20)
d. no Filho (João 3.36, 9.35; I João 5.10)
e. em Jesus (João 12.11; Atos 19.4; Gl 2.16)
f. na Luz (João 12.36)
g. em Deus (João 14.1)
2. en significa "em" como em João 3.15; Marcos 1.15; Atos 5.14
3. epi significa "em" ou "sobre" como em Mt 27.42; Atos 9.42; 11.17; 16.31; 22.19; Rm 4.5, 24; 9.33;
10.11; I Tm 1.16; I Pe 2.6
4. o CASO DATIVO sem PREPOSIÇÃO como em Gl 3.6; Atos 18.8; 27.25; I João 3.23; 5.10
5. hoti, que significa "crer que", dá conteúdo quanto ao que crer
a. Jesus é o Santo de Deus (João 6.69)
b. Jesus é o Eu Sou (João 8.24)
c. Jesus está no Pai e o Pai está nEle (João 10.38)
d. Jesus é o Messias (João 11.27; 20.31)
e. Jesus é o Filho de Deus (João 11.27; 20.31)
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f. Jesus foi enviado pelo Pai (João 11.42; 17.8, 21)
g. Jesus é um com o Pai (João 14.10, 11)
h. Jesus veio do Pai (João 16.27, 30)
i. Jesus Se identificou no nome da aliança do Pai, "Eu Sou" (João 8.24; 13.19)
j. Nós viveremos com Ele (Rm 6.8)
k. Jesus morreu e ressuscitou (I Ts 4.14)
VI. Conclusão
A. Fé bíblica é a resposta humana para uma palavra/promessa Divina. Deus sempre inicia (i.e., João 6.44,
65), mas parte desta comunicação Divina é a necessidade para os humanos responderem (veja Tópico
Especial: Aliança).
1. arrependimento (veja Tópico Especial: Arrependimento)
2. confiança/fé (veja Tópicos Especiais)
3. obediência
4. perseverança (veja Tópico Especial: Perseverança)
B. Fé bíblica é
1. um relacionamento pessoal (fé inicial)
2. uma afirmação da verdade bíblica (fé na revelação de Deus)
3. uma reposta de obediência apropriada a ela (fé diária)
Fé bíblica não é uma passagem para o céu ou uma política de seguro. É um relacionamento pessoal.
Este é o propósito da criação e ser humano feito à imagem e semelhança (cf. Gn 1.26, 27) de Deus. A
questão é "intimidade". Deus deseja comunhão, não uma certa posição teológica! Mas comunhão
com um Deus santo exige que os filhos demonstrem a característica "de família" (i.e., santidade, cf.
Lv 19.2; Mt 5.38; I Pe 1.15, 16). A Queda (cf. Gênesis 3) afetou nossa capacidade para responder
apropriadamente. Portanto, Deus agiu em nosso benefício (cf. Ez 36.27- 38), dando-nos um "novo
coração" e um "novo espírito", que nos capacita através da fé e arrependimento a ter comunhão com
Ele e obedecê-Lo!
Todos os três são cruciais. Todos os três devem ser mantidos. A meta é conhecer a Deus (tanto
sentido hebraico quanto grego) e refletir o caráter dEle em nossas vidas. A meta da fé não é o céu
algum dia, mas semelhança a Cristo todo dia!
C. A fidelidade humana é o resultado (NT), não a base (AT) para um relacionamento com Deus: fé
humana na Sua fidelidade; confiança humana na Sua confiabilidade. O coração da visão da salvação do
NT é que os seres humanos devem responder inicialmente e continuamente à graça iniciante e
misericórdia de Deus, demonstrada em Cristo. Ele amou, Ele enviou, Ele providenciou; nós devemos
responder em fé e fidelidade (cf. Ef 2.8- 10)!
O Deus fiel quer um povo fiel para Se revelar a um mundo incrédulo e levá-los a uma fé pessoal Nele.
NASB, NKJV,
NRSV
"desapareceu"
LXX, NJB,
JPSOA, REB
"sumiu"
A "já não há" da linha um é paralelo a esta palavra (BDB 821 II), que é encontrada somente aqui no
AT. Alguns sugerem uma raiz diferente (BDB 67) que é encontrado em Is. 16.4.
A UBS Text Project (p. 177) oferece duas formas de entender este VERBO.
1. seus números são muito reduzidos (LXX)
2. eles desapareceram completamente (Sl. 12.1a e Sl. 12.3a)
12.2-4 Observe o tema "falar" (ou seja, lábios, língua). A mensagem falsa da pessoa traiçoeira é contrastada com a
verdadeira mensagem da revelação de YHWH (cf. Sl. 12.6).
A cada dia os crentes devem determinar quais mensagens que eles escutam são verdadeiras / falsas; da
humanidade caída / de Deus (cf. Dt 13.1-5; 18.14-22; Mateus 7; 1 João 4.1-3)!
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12.2 "falam com falsidade" Isso é literalmente "vazio" ou "vaidade" (BDB 996). Este "vazio de expressão" é um
tema recorrente (cf. Sl. 41.6; 144.8, 11; Pro. 30.9; Is. 59.4; Ez 13.8-9; Os. 10.4).
Em alguns contextos, é utilizado o falso testemunho (cf. Êx 20.16; 23.1; Dt 5.20) no tribunal. Em outros
lugares ele se refere as falsas profecias (cf. Lm 2.14; Ez 22.28; Zc. 10.2).
Uma coisa é certa, esta palavra caracteriza falsos seguidores! Suas bocas revelam o seu coração traiçoeiro (cf.
Sl. 12.2; Mt. 12.34; 15.18; Mc. 7.20-23; Lc. 6.45; Tg. 3.2-12).
12.3 O salmista convida YHWH para silenciar (literalmente "romper" - BDB 503, KB 500, Hiphil JUSSIVO) os:
1. lábios lisonjeiros (literalmente "lábios suaves," Sl. 5.9)
2. língua que fala soberbamente
12.4 Este versículo mostra o verdadeiro coração do "traiçoeiro" (literalmente "um coração e um coração"). Esta
pessoa é aquela que não permite que YHWH controle sua vida! Esta é a essência da atitude da humanidade caída.
▣ "pois dizem" A NASB Study Bible (p. 751) Lembra que o salmista frequentemente cita ou alude as falsas
palavras dos ímpios (Sl. 3.2 e 10.11, também observe 2 Pedro 3.1-4; Jd. 1.18-19).
12.5 YHWH explica por que ele vai "levantar" (BDB 877, KB 1086, Qal IMPERFEITO, veja nota completa em Sl.
3.7).
1. por causa da devastação dos aflitos
2. devido ao gemido (BDB 60 I) dos necessitados
YHWH é afetado pelas orações e as circunstâncias de seu povo (ou seja, Ex. 3.7; 2.25; Ne 9.9; Is. 63.9; At.
7.34). YHWH (ao contrário dos ídolos) é o Deus que ouve, vê e faz!
▣ "salvo" Este SUBSTANTIVO (BDB 447) é do VERBO "ajuda" (BDB 446, KB 448) usado no versículo 1. Parece
ser semelhante a raiz árabe que denota o que é largo ou espaçosos (cf. Sl. 4.1; 31.8; 118.5). Esta é a expressão
idiomática oposta de "estreito" ou "tensionado".
▣ "suspira" Este VERBO (BDB 806, KB 916, Hiphil IMPERFEITO) significa basicamente "respirar" ou "expirar"
1. Usado para YHWH suspirando em desgosto - Sl. 10.5
2. usado para testemunho em tribunal - Pr. 6.19; 12.17; 14.5, 25; 19.5, 9
3. no fresco do dia – Cântico dos Cânticos 2.17; 4.6
4. usado para respiração ofegante ou suspirar por algo
a. lugar de segurança - Sl. 12.5
b. visão sendo cumprida - Hc. 2.3
A LXX traduz essa linha de poesia como YHWH falando, "Eu vou colocar em segurança; vou falar livremente
contra ela (ou 'ele')." A JPSOA usa "Vou ajudar, afirma ele."
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 12.6-8
6
As palavras do SENHOR são palavras puras,
prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes.
7
Sim, SENHOR, tu nos guardarás;
desta geração nos livrarás para sempre.
8
Por todos os lugares andam os perversos,
quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada.
12.6-8 o contraste e a revelação de YHWH com a atitude inútil dos ímpios. A mensagem de YHWH é
caracterizada como:
1. palavras puras (Sl. 19.8; 119.140)
2. prata refinada (Sl. 18.30; Pr. 30.5)
Ele é fiel à sua palavra (cf. Sl. 12.7). Os ímpios revelam-se por suas palavras e ações (cf. Mt. 7.15-23, 24-27).
12.6
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NASB
NKJV
NRSV
NJB
JPSOA
REB

"cadinho de barro"
"fornalha de terra"
"um forno no chão"
"que vem da terra"
"um cadinho de terra"
"testado para o solo"

A tradução da palavra "forno" (BDB 760, KB 833) é encontrada somente aqui no AT. Muitos estudiosos
acreditam que é um termo técnico de metalurgia denotando um molde de barro no chão feito de terra ou argila.
A MT usa "no chão" ou "no terreno", que parece referir-se a um molde de barro em que a prata refinada é
derramada.
▣ "sete vezes" Sete é o número simbólico da perfeição que se originou a partir dos sete dias da criação em
Gênesis 1-2.
TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS SIMBÓLICOS NA ESCRITURA
A. Certos números funcionam tanto como numerais quanto como símbolos:
1. Um – Deus (e.g., Dt 6.4; Ef 4:.4-6)
2. Quatro – a terra toda (i.e., quatro cantos, quatro ventos por exemplo, Isa. 11.12; Jer. 49.36; Dan. 7.2;
11.4; Zac. 2.6; Mat. 24.31; Mark 13.27; Apo. 7.1)
3. Seis – imperfeição humana (um menos que 7, e.g., Ap 13.18)
4. Sete – a perfeição divina (os sete dias da criação). Observe os usos simbólicos em Apocalipse:
a. sete candelabros, 1.12; 20; 2.1
b. sete estrelas, 1.16, 20; 2.1
c. sete igrejas, 1.20
d. sete espíritos de Deus, 3.1; 4.5; 5.6
e. sete lâmpadas, 4.5
f. sete selos, 5.1-5
g. sete chifres e sete olhos, 5.6
h. sete anjos, 8.2, 6; 15.1, 6, 7, 8; 16.1; 17.1
i. sete trombetas, 8.2, 6
j. sete trovões, 10.3, 4
k. sete mil, 11.13
l. sete cabeças, 13.1; 17.3, 7, 9
m. sete pragas, 15.1, 6, 8; 21.9
n. sete taças, 15.7
o. sete reis, 17.10
5. Dez – inteireza
a. uso nos Evangelhos
(1) Mt 20.24; 25.1, 28
(2) Marcos 10.41
(3) Lucas 14.31; 15.8; 17.12, 17; 19.13, 16, 17, 24, 25
b. uso em Apocalipse
(1) Apo. 2.10, dez dias de tribulação
(2) Apo. 12.3; 17.3, 7, 12, 16, dez chifres
(3) Apo. 13.1, dez coroas
c. Múltiplos de 10 em Apocalipse
(1) 144.000 = 12 x 12 x 1000, cf Apo. 7.4; 14.1, 3
(2) 1.000 = 10 x 10 x 10, cf. Apo. 20.2, 3, 6
6. Doze – organização humana
a. doze filhos de Jacó (i.e., as doze tribos de Israel, Gn 35.22; 49.28)
b. doze colunas, Êx 24.4
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c. doze pedras no peitoral do Sumo Sacerdote, Êx 28.21; 39.14
d. doze pães, para a mesa no Lugar Santo (simbólico da provisão de Deus para as doze tribos), Lv
24.5; Êx 25.30
e. doze espias, Dt 1.23; Js 3.22; 4.2, 3, 4, 8, 9, 20
f. doze apóstolos, Mt 10.1
g. uso em apocalipse
(1) doze mil selados, 7.5-8
(2) doze estrelas, 12.1
(3) doze portas, doze anjos, doze tribos, 21.12
(4) doze fundamentos, nomes dos doze apóstolos, 21.14
(5) Nova Jerusalém era de doze mil estádios quadrados, 21.16
(6) doze portas feitas de doze pérolas, 21.12
(7) árvore da vida com doze tipos de fruto, 22.2
7. Quarenta – número para o tempo
a. algumas vezes literal (êxodo e peregrinações do deserto, e.g., Êx 16.35); Dt 2.7; 8.2
b. pode ser literal ou simbólico
(1) dilúvio, Gn 7.4, 17; 8.6
(2) Moisés no Mt. Sinai, Êx 24.18; 34.28; Dt 9.9, 11, 18, 25
(3) divisões da vida de Moisés:
(a) quarenta anos no Egito
(b) quarenta anos no deserto
(c) quarenta anos liderando Israel
(4) Jesus jejuou quarenta dias, Mt 4.2; Marcos 1.13; Lucas 4.2
c. Observe (por meio de uma Concordância) o número de vezes que esse número aparece como
designação de tempo na Bíblia!
8. Setenta – número redondo para pessoas
a. Israel, Êx 1.5
b. setenta anciãos, Êx 24.1, 9
c. escatológico, Dn 9.2, 24
d. equipe missionária, Lucas 10.1, 17
e. perdão (70x7), Mt 18.22
B. Boas referências
1. John J. Davis, Biblical Numerology [Numerologia Bíblica]
2. D. Brent Sandy – Plowshares and Pruning Hooks [Relhas Ganchos de Poda]
12.7 "guardarás... livrarás" Esses VERBOS (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFEITO e BDB 665, KB
718, Qal IMPERFEITO) são usados muitas vezes nos Salmos para expressar o clamor do salmista pela a presença de
YHWH, para prevalecer contra os oponentes ou circunstâncias.
▣ "desta geração" Esta frase do Salmo 12 se refere àqueles que:
1. falam falsidade, Sl. 12.2
2. têm lábios lisonjeiros Sl. 12.2
3. têm um coração traiçoeiro, Sl. 12.2
4. falam soberbamente sobre si mesmos, Sl. 12.3-4
5. devastam os necessitados, Sl. 12.5
6. os perversos que andam, Sl. 12.8
▣ "para sempre" Este pode ser um título para YHWH, "o Eterno" (AB, p. 75). Se assim for, é paralela a YHWH
na linha anterior da poesia.
12.8
NASB, NKJV,
NRSV

"vileza"
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NJB
JPSOA
REB

"depravação"
"baixeza"
"de pouco valor"

Este SUBSTANTIVO (BDB 273) é encontrado somente aqui no AT. O VERBO formulado (NIDOTTE, vol. 1, p.
1109) significa
1. No Qal, "ser frívolo" ou "ser desprezado"
2. No Hiphil, "tratar levianamente"
Se alguém tentar ver como as duas linhas de Sl. 12.8 formam um paralelismo sinónimo, outras emendas
textuais foram sugeridas.
1. revocalização - "responsabilizado como vilão"
2. suposta raiz diferente - "cova"
3. emenda - "bens roubados" (cf. LXX)
4. Emenda - "corpos astrais"
Parece melhor nesta questão etimológica envolvendo palavras raras deixarem:
1. o significado de todo o Salmo
2. a verdade central da estrofe
3. O eventual paralelismo das linhas
4. possíveis raízes cognatas nos darem o melhor palpite!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que é o coração (Sl. 12.2)?
2. O que significa o Sl. 12.4?
3. Por que as palavras de uma pessoa são tão importantes?
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SALMO 13
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração por Ajuda na
tribulação
Introdução MT
"Para o diretor do coro
um Salmo de Davi"

Confiança na salvação
do SENHOR

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais
(um Lamento)

Uma oração para a
Ajuda

Um apelo confiante

13.1-2

13.1-2

13.1-2

13.1-2

13.1-3

13.3-4

13.3-4

13.3-4

13.3-4
13.4-5

13.5-6

13.5-6

13.5-6

13.5-6

13.6

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 13.1-2
1
Até quando, SENHOR? Esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto?
2
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma,
com tristeza no coração cada dia?
Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
13.1-2 Observe que a estrutura desta estrofe introdutória existe quatro perguntas "até quando" (BDB 723 II, cf. Sl.
6.3; 90.13)
1. duas em Sl.13.1
2. duas em Sl.13.2
Elas são uma forma literária de expressar a frustração do salmista em suas circunstâncias atuais. Ele se sentiu
abandonado por Deus.
1. esquecido por Deus, Sl. 13.1
2. Deus tem Si escondido, Sl. 13.1b
3. tristeza pessoal, Sl.13.2a, b
4. seu inimigo é exaltado, Sl.13.2c
Aviso nº 1 e nº 2 também aparecem juntos em Sl.10.11. O tema dá uma sensação de abandono, é muito bem
expresso no Salmo 42. O sentimento de abandono é apenas a percepção do salmista ferido. A realidade é que
YHWH está conosco, é por nós e irá agir em nosso nome de forma apropriada e oportuna!
13.1 "para sempre" Esta palavra (BDB 664) é uma expressão hiperbólica, que expressar os sentimentos do
salmista de estar permanentemente abandonado por Deus.
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▣ "rosto" Isto, também, é uma expressão idiomática Hebraica da presença pessoal (Sl. 11.7; 17.15; 27.4, 8). Por
alguma razão (ou seja, o pecado pessoal, cf. Sl. 13.3b ou doença, 3b) YHWH, aparentemente, afastou-se.
13.2 "alma... coração" Estes dois são paralelos e denotam formas hebraicas de personificar a pessoa. Para "alma"
(nephesh) veja nota em Gn. 35.18 online. Para "coração" veja Tópico Especial: Coração.
▣ "cada dia" Essa expressão idiomática significa "o tempo todo." Isso não significa que a dor dura apenas
durante o dia.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 13.13-4
3
Atenta para mim, responde-me, SENHOR, Deus meu!
Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte;
4
para que não diga o meu inimigo: Prevaleci contra ele;
e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar.
13.3-4 Esta estrofe é uma oração para Deus responder as seus pedidos de oração de Sl.13.1-2.
Há uma série de três IMPERATIVOS (ou seja, pedidos de oração).
1. atenta (literalmente "olhe") - BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO , cf. Sl.80.14; Lm. 1.11; 2.20; 5.1
2. responda - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
3. ilumina (literalmente "faça brilhar") - BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO; isso pode ser usado no sentido
de
a. Deus responder à minha oração com conhecimento de sua revelação (cf. Sl. 6.7; 19.8)
b. Deus me livre de morte (cf. Sl. 38.10)
Note também que NASB usa "para que não" três vezes (MT, BDB 814, duas vezes).
1. para que não morra
2. para que o inimigo não se gabe
3. para que os meus adversários não se alegrem
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 13.5-6
5
No tocante a mim, confio na tua graça;
regozije-se o meu coração na tua salvação.
6
Cantarei ao SENHOR,
porquanto me tem feito muito bem.
13.5-6 Esta é a declaração do salmista de fé / confiança / crença em YHWH.
1. confio (BDB 105, KB 120, Qal PERFEITO) em tua benignidade (veja Tópico Especial: Benegnidade). A
confiança é um aspecto crucial de um verdadeiro crente (cf. Sl. 25.5; 42.5; 65.5; 78.22; 86.2). Veja nota
completa em Sl. 4.5.
2. Eu me alegrarei (BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO) na tua salvação (veja Tópico Especial: A Salvação
(Termo do AT)), no contexto, refere-se a saúde restaurada.
3. Vou cantar (BDB 1010, KB 1479, Qal COORTATIVO).
No pensamento hebraico a morte era uma descida ao inferno, onde ninguém louva a Deus (cf. Sl. 6.5; 30.9;
88.10-12; 115.17; Is. 38.18). Veja TÓPICO ESPECIAL: Onde estão os mortos? Veja notas em Sl. 6.5 e 9.13.
O salmista baseia sua confiança no caráter de YHWH e em suas ações (ou seja, "me tem feito muito bem",
BDB 168, KB 197, Qal PERFEITO).
13.6 "me tem feito muito bem" Este VERBO (BDB 168, KB 197, Qal PERFEITO) é usado várias vezes em Salmos
(cf. Sl. 116.7; 119.17; 142.7). Está forma PERFEITA denota a certeza do salmista que YHWH vai agir em seu nome
no futuro e, por isso, afirma-o como se ele já tivesse feito.
▣ "me" Curiosamente a LXX traduz isso como um título para Deus - "o Altíssimo" (cf. NJB). Essa mesma
mudança também ocorrer em Sl.7.8.
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A NJB não possui um versículo 6. Ela segue os versículos da LXX. Ela também tem uma linha adicional de
poesia da LXX. A NJB traduz as três últimas linhas como JUSSIVOS (ou seja, IMPERFEITOS usados em um
sentido JUSSIVO; caracterizado por "deixe...").

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Salmo 13.1-2 descreve como os fiéis seguidores se sentem em um mundo caído. Explique isso em suas
próprias palavras.
2. A morte é um "sono"?
3. Defina e explique "benignidade".
4. Como que a palavra "salvação" muda de significados do AT ao NT?
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SALMO 14
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A tolice e a iniquidade dos
homens
Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi"

A tolice dos que não
tem Deus e o trunfo
final de Deus

Condenação de uma época
Cínica e injusta (Sl 53)

A maldade humana (Sl 53)

O destino dos ímpios

14.1-3

14.1

14.1

14.1

14.1

14.2-3

14.2

14.2-3

14.2

14.3
14.4-6

14.7

14.4-6

14.7

14.4-6

14.7

14.3
14.4

14.4

14.5-6

14.5-6

14.7

14.7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 14.1-3
1
Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.
Corrompem-se e praticam abominação;
já não há quem faça o bem.
2
Do céu olha o SENHOR para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda,
se há quem busque a Deus.
3
Todos se extraviaram e juntamente se corromperam;
não há quem faça o bem, não há nem um sequer.
14.1 "insensato" Este salmo é quase exatamente como o Salmo 53. Esta palavra (BDB 614 I) refere-se a pessoa
que conhece YHWH, mas opta por viver como se Ele não afetasse sua vida. Não houve ateus no sentido filosófico
na ANE, mas muitos do povo da aliança eram ateus praticantes (cf. Dt 32.6, 21; 2 Sm 13.13; Sl. 10.4, 11, 13;
53.1; 74.22; Ez. 13.3). O provérbio de Lucas 12.48 certamente se aplica a essas pessoas. Veja Tópico Especial:
Povo Insensato.
▣ Observe como "o insensato" é caracterizado.
1. eles são corruptos - BDB 1007, KB 1469, Hiphil PERFEITO (ou seja, uma condição estabelecida)
2. tem praticado atos abomináveis - BDB 1073, KB 1765, Hiphil PERFEITO (ou seja, uma condição
estabelecida)
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▣ "praticam abominação" Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: ABOMINAÇÕES
O significado básico é "repugnante" ou "repulsivo". É uma violação intencional dos limites conhecidos.
"Abominações" (BDB 1072, KB 1702) podem referir-se a várias coisas:
1. coisas relacionadas aos egípcios:
a. eles abominam comer com hebreus, Gn 43.32
b. eles abominam pastores Gn 46.34
c. eles abominam sacrifícios hebreus, Êx 8.26
2. coisas relacionada aos sentimentos de YHWH para com ações de Israel:
a. comida imunda, Dt 14.3
b. ídolos, Dt 7.25; 18.9, 12; 27.15
c. espíritas pagãos, Dt 18.9, 12
d. queimar crianças para Moloque, Lv 18.21, 22; 20.2.2-5; Dt 12.31; 18.9, 12; II Rs 16.3; 17.17, 18;
21.6; Jr 32.35
e. idolatria Cananéia, Dt 13.14; 17.4; 20.17, 18; 32.16; Is 44.19; Jr 16.18; Ez 5.11; 6.9; 11.18, 21;
14.6; 16.50; 18.12
f. sacrificar animais desonrosos, Deut. 17: 1 (cf. Deut. 15: 19-23; Malaquias 1: 12-13.)
g. sacrificar a ídolos, Jer. 44: 4-5
h. se casar novamente com uma mulher que você já tenha se divorciado, Deut. 24: 1-4
i. mulheres vestindo roupas de homem (possivelmente Canaã adoração), Deut. 22: 5
j. dinheiro de prostituição cultual (culto cananeu), Deut. 23:18
k. Idolatria de Israel, Jer. 2: 7
l. homossexualidade (possivelmente culto cananeu), Lev. 18:22; 20:13
m. o uso de pesos falsos, Deut. 25: 15-16; Pro. 11: 1; 20:23
n. violar leis alimentares (adoração possivelmente cananéia), Deut. 14: 3
3. Exemplos na Literatura de Sabedoria
a. Jó 30.10 – Jó à sua sociedade
b. Salmos 88.8 - salmista a seus conhecidos
c. Provérbios
(1) Pro. 3.32 – a pessoa desonesta
(2) Pro. 6.16-19
(a) olhos altivos, Pro. 6.17(b) língua mentirosa, Pro. 6.17(c) assassino, Pro. 6.17b
(d) planejador ímpio, Pro. 6.18a; 15.26
(e) o mal ativo, Pro. 6.18b
(f) falso testemunho, Pro 6.19a
(g) aquele que se espalha discórdia entre irmãos, Pro. 6.19b
(3) Pro. 11.1; 20.10, 23 - comerciantes trapaçeiros
(4) Pro. 11.20 - perversos de coração
(5) Pro. 00.22 - lábios mentirosos
(6) Pro. 15.8; 21.27 - sacrifícios dos ímpios
(7) Pro. 15.9 - o caminho dos ímpios
(8) Pro. 16.5 - orgulhoso de coração
(9) Pro. 17.15
(a) Aquele que justifica o ímpios
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(b) Aquele que condena o justo
(10) Pro. 28.9 - aquele que viola a lei
4. Há uma frase escatológica recorrente "abominação desoladora" (cf. 9.27; 11.31; 12.11). Parece
referir-se a três ocasiões diferentes (profecia de cumprimento múltiplo):
a. Antíoco Epifânio IV do período macabeu interbíblico (cf. I Mac 1.54, 59; II Mac 6.1, 2)
b. o general romano (depois Imperador), Tito, que saqueou Jerusalém a destruiu o templo em 70 A.D.
(cf. Mt 24.15; Marcos 13.14; Lucas 21.20)
c. um líder do fim dos tempos chamado "o homem da iniqüidade" (cf. II Ts 2.3, 4) ou "o Anticristo"
(cf. I João 2.18; 4.3; Apocalipse 13)
▣ "já não há quem faça o bem" Esta é uma declaração geral sobre a condição espiritual da humanidade caída,
até mesmo o povo da aliança. É elaborada em Sl. 14.2-3. Observe como a humanidade caída é caracterizada.
1. ninguém faz o bem, Sl. 14.1, 3 (inclusiva)
2. ninguém entende
3. Ninguém busca Deus
4. todos se extraviaram (veja nota em Sl. 14.3)
5. todos se tornaram corruptos
Vê-se claramente a influência de Gênesis 3 sobre toda a humanidade. Paulo monta uma poderosa litania de
versículos sobre a rebelião humana em Rm. 3.9-18, 23. Ele cita Sl. 14.1-3; 53.1-4; 5.9; 140.3; 10.7; Is. 59.78; Sl. 36.1. Esta verdade é a primeira verdade do evangelho (Rm. 1.18-3.18). O evangelho é as "boas novas" à luz
das más notícias!
14.2 "Do céu olha o SENHOR" YHWH foi idealizado para habitar no céu (veja Tópico Especial: Céu), de da
onde Ele vê e sabe de tudo o que ocorre na terra (atos, motivos, intenções, cf. Sl 33.13, 14; 102.19; Jó
28.24). YHWH, tão diferente dos ídolos, vê, sabe e age!
14.3 "Todos se extraviaram" a aliança de YHWH era um percurso / estrada / caminho claramente marcada. Seu
povo deveria ter ficado nesta estrada reta (ou seja, justa) e estreita, mas não o fizeram (cf. Êx 32.8; Dt. 9.12;
11.16; 17.11, 17; Jz. 2.17; 1 Sm. 12.20; 2 Rs. 22.2; Jr. 5.23; 17.13; 32.40). O afastamento não foi um ato de
ignorância, mas uma rebelião proposital!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 14.4-6
4
Acaso, não entendem todos os obreiros da iniquidade,
que devoram o meu povo, como quem come pão,
que não invocam o SENHOR?
5
Tomar-se-ão de grande pavor,
porque Deus está com a linhagem do justo.
6
Meteis a ridículo o conselho dos humildes,
mas o SENHOR é o seu refúgio.
14.4-6 Esta estrofe reforça os resultados de "não saber" (BDB 393, KB 390, Qal PERFEITO, veja Tópico Especial:
Saber). As ações dos ímpios contra os pobres, necessitados e os que não têm voz social ou de poder serão julgadas
por Deus, seu protetor (cf. Dt 10.17-19; 14.29; 24.17, 19-22; 26.12, 13; 27.19)!
Ele é o seu "refúgio" (BDB 340, cf. Sl. 2.12; 5.11; 34.22). Atacá-los é atacá-Lo. Ele irá defendê-los.
14. 4
NASB, NKJV,
NRSV, LXX "não invocam o Senhor"
TEV
"eles nunca oram a mim"
NJB, REB
"eles nunca chamam a YHWH"
JPSOA
"não invocam o Senhor"
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O VERBO (BDB 894, KB 1128, Qal PERFEITO) é comum, usado de muitas maneiras (ou seja, um campo semântico
amplo). Em Salmos tem vários usos:
1. dos sacerdotes em ritual e oração - Sl. 99.6
2. das orações do povo da aliança - Sl. 4.3; 20.9; 50.15; 86.5; 91.15; 107.6, 13; 116.2; 141.1
3. as nações não invocam YHWH (Sl. 79.6), mas Israel o faz - Sl. 14.4; 50.15; 53.4
No NT esta frase de culto do AT (isto é, ritual e oração) se torna uma forma de denotar a entrada em um
relacionamento com YHWH através de Jesus (cf. At. 2.21; 22.16; Rm. 10.9-13).
Somos um povo chamado que invocam o nome do Senhor e depois é chamado á serviço! Falta de oração é um
sinal de falsa fé e ateísmo prático!
14.5 "Tomar-se-ão de grande pavor" Literalmente isso é "temiam um medo" (Qal PERFEITO e SUBSTANTIVO da
mesma raiz - BDB 808, KB 922).
Uma vez que "não" é indefinido, alguns ligam ao final da frase e acrescentam "onde não há medo" (AB, NJB).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 14.7
7
Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel!
Quando o SENHOR restaurar a sorte do seu povo,
então, exultará Jacó, e Israel se alegrará.
14.7 "já a salvação de Israel" Este é um título para YHWH que habita em Sião (ou seja, o Monte Moriá, o
templo). Observe o paralelo de "YHWH" na linha 2.
Este versículo também é encontrado em Sl. 53.6, o que significa que pode ser proverbial. A LXX torna esta
primeira linha uma pergunta.
▣ "restaurar" Este mesmo VERBO (BDB 996, KB 1427) também pode significar "arrepender-se" ou "voltarse." No entanto, neste contexto Israel não é chamado a arrepender-se.
Há um jogo de palavras entre "restaurar" (BDB 996) e "fortuna" (BDB 986). A nota de rodapé na NET Bible
usa "voltar-se (em direção) o seu povo."
▣ "Jacó... Israel" O Patriarca Jacó teve doze filhos que se tornaram as doze tribos. O nome de Jacó foi mudado
para Israel em Gênesis 32.22-32.
TÓPICO ESPECIAL: ISRAEL (o nome)
I. O significado do nome é incerto (BDB 975, KB 442).
A. El Persiste
B. El Persista (JUSSIVO)
C. El Preserva
D. El Contenda
E. El Luta
F. Aquele que luta com Deus (trocadilho Gn 32.28)
G. Confiável (BID, vol. 2, p. 765)
H. Bem sucedido
I. Feliz
II. Usos no AT
A. O nome de Jacó (suplantador, agarador de calcanhar, BDB 784, KB 872 cf. Gn 25.26) é mudado depois
de lutar com o personagem espiritual no rio Jaboque (cf. Gn 32.22-32; Êx 32.13). Muitas vezes os
significados dos nomes hebraicos são jogos de som, não etimologias (cf. 32.28). Israel torna-se seu nome
(e.g., Gn 35. 10).
B. Veio a ser usado como um nome coletivo para todos os seus doze filhos (e.g., Gn 32.32; 49.16; Êx 1.7;
4.22; 28.11; Dt 3.18; 10.6).
C. Veio a designar a nação formada pelas doze tribos antes do êxodo (cf. Gn 47.27; Êx 4.22; 5.2) e depois
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(cf. Dt 1.1; 18.6; 33.10).
D. Depois da monarquia unida de Saul, Davi, e Salomão as tribos se dividiram sob Reoboão (cf. I Reis 12).
1. a distinção começa mesmo antes da divisão oficial (e.g., II Sm 3.10; 5.5; 20.1; 24.9; I Rs 1.35;
4.20)
2. designa as tribos do norte até a queda de Samaria para a Assíria in 722 A.C. (cf. II Reis 17).
E. Usado para Judá em alguns lugares (e.g., Isaías 1; Miquéias 1.15, 16).
F. Depois dos exílios assírio e babilôno tornou-se novamente o nome coletivo para todos os descendentes
de Jacó vivendo na Palestina (e.g., Is 17.7, 9; Jr 2.4; 50.17, 19).
G. Usado para leigos em contraste dos sacerdotes (cf. I Cr 9.2; Esdras 10.25; Ne 11.3).
▣ "exaltará... alegrará" Ambos os VERBOS denotam o resultado de uma restauração. OS VERBOS em hebraico
assumem sua orientação do momento a partir do contexto. Este contexto é futuro.
1. Exultará - BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO
2. Alegrará - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que a declaração, "Não há Deus" do insensato significa?
2. O AT ensina que todos os seres humanos são pecadores?
3. O que significa "invocar o SENHOR "?
4. Sl 4.7 implica um exílio?
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SALMO 15
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Descrição de um cidadão
de Sião
Introdução MT
"Salmo de Davi"

O caráter daqueles que
habitam com o Senhor

A Liturgia de Admissão ao
Templo

Que Deus Requer

O convidado do YAHWEH

15.1-5

15.1

15.1

15.1

15.1

15.2-5b

15.2-5b

15.2-5b

15.2-3ª
15.3b-4b
15.4c-5

15.5c

15.5c

15.5c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 15.1-5
1
Quem, SENHOR, habitará no teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu santo monte?
2
O que vive com integridade, e pratica a justiça,
e, de coração, fala a verdade;
3
o que não difama com sua língua,
não faz mal ao próximo,
nem lança injúria contra o seu vizinho;
4
o que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo,
mas honra aos que temem ao SENHOR;
o que jura com dano próprio e não se retrata;
5
o que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente.
Quem deste modo procede não será jamais abalado.
15.1 " SENHOR " Este é o nome da aliança para a Divindade do VERBO hebraico "ser". Ver TÓPICO ESPECIAL:
NOMES PARA DIVINDADE.
▣ "quem" Versículo 1 é uma questão que pode ser um marcador textual para um tipo de liturgia usada para
aqueles que entram no templo em um dia de festa.
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▣ "teu tabernáculo... teu Santo monte" Estes são paralelos e significam que os VERBOS ("habitará" e "morar")
também são. O conceito de estar no templo de YHWH permanentemente (Sl. cf. 23.6b) é a comunhão eterna com
Deus que:
1. atinge além desta vida
2. envolve intimidade
3. tem um aspecto diária
O Salmo 27.4-6 expressa esse mesmo pensamento de uma forma não-hiperbólica (ou seja, "todos os dias da
minha vida", cf. Sl. 23.6a).
Observe também que em Sl. 5.4b "nenhum mal permanece / reside com YHWH", mas o seguidor fiel deseja
viver com Deus (cf. Sl. 61.4; 84.10).
15.2-5 Estes versículos descrevem (em atributos positivos e negativos, equilibrados) o tipo de pessoa que vai
habitar com Deus (cf. Sl. 24. 3-6).
1. caminha na integridade ( "irrepreensível", BDB 1071, Sl. 18.23, 32; 119.80; Pr. 28.18)
2. que faz a justiça
3. fala a verdade (veja Tópico Especial: acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo Testamento) em seu
coração
4. Não calúnia
5. não faz mal ao seu próximo
6. não lança injuria a seu vizinho
7. despreza réprobos
8. honra os que temem o SENHOR (isto é, os parceiros da aliança)
9. jura verdade (isto é, um voto, cf. Lv 27)
10. Não muda (negar uma promessa por interesse próprio)
11.não cobra juros (cf. Êx. 22.25; Lv. 25.36).
12.não recebe suborno contra o inocente (cf. Êx 23.8; Dt. 16.19).
Observe que todas essas caracterizações descrevem como uma pessoa com Deus vive e trata os outros. Conhecer
Deus é respeitar as pessoas. Os fiéis seguidores estão destinados a viver e amar, para que o mundo possa vir a
conhecer e imitar o Deus Criador.
15.4b "os que temem ao SENHOR " Essa é uma descrição recorrente de fiéis seguidores (cf. Sl. 25.12, 14;
103.11, 13; 118.4). Eles são descritos de várias maneiras.
1. os que eles fazem
a. louvam, glorificam, e permanecer no temor de YHWH, Sl. 22.23
b. andam em Seu caminho, Sl. 128.1
2. o que Ele faz por eles
a. explica sua aliança, Sl. 25.14
b. traz a salvação, Sl. 85.9
c. é o seu auxílio e escudo, Sl. 115.11
d. abençoa-os, Sl. 115.13; 128.1
e. cumpre seus desejos, Sl. 145.19 (também "ouve seu clamor e os salva")
15.5c Esta é a declaração sumária. Aqueles que vivem em aliança com Deus e seus irmãos / irmãs nunca serão
abalados (BDB 556, KB 555, Niphal IMPERFEITO, cf. Sl. 17.5; 30.6; Pro 10.30; 12.3). A TEV traduz como "será
sempre seguro." Isaías 33.15 parece paralelo a glorificação daqueles que podem se aproximar e habitar com
YHWH. Se assim for, então Is. 33.16 é paralelo à Sl. 15.5-C.
O objetivo da salvação não é apenas focado no indivíduo, mas na sociedade! Um amor a Deus deve emitir no
amor de um para o outro! Não podemos separar a justificação da justiça! A Queda de Gênesis 3 afetou toda a
humanidade (cf. Sl. 14.1-3). A imagem de Deus (cf. Gn. 1.26-27) na humanidade foi danificada. A humanidade
tem se virado para si mesma. O egoísmo e independência agora caracterizam seus pensamentos e ações. Um novo
encontro com Deus muda esse foco (cf. Jr. 31.31-34; Ez. 36.25-27). A nova pessoa possui um senso de
dependência de novo. Ele / ela vive para Deus / para os outros.
▣ "jamais" Veja o Tópico Especial: Eterno.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Descreva a pessoa que pode se aproximar de YHWH no templo.
2. Como o "estilo de vida de fé" se relaciona com a fé salvadora?
3. Liste as cinco características positivas e negativas de um fiel seguidor.
4. Defina "usura".
5. Este Salmo implica que uma pessoa justa nunca vai sofrer?
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SALMO 16
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Senhor, a porção do
salmista na vida e
libertador da morte

A esperança dos fiéis, e a
vitória do Messias

Um ato de fé pessoal no
poder de Deus para salvar
(um cântico de confiança)

A Oração de confiança

YAHWEH minha erança

16.1

16.1-2

16.1-3

16.1

Introdução MT
"Mikhtam de Davi"
16.1-4

16.2-3

16.2-3a
16.3-4

16.4

16.3b-6
16.4

16.5-6

16.5-6

16.5-6

16.5-6

16.7-11

16.7-8

16.7-8

16.7-8

16.7-8

16.9-11

16.9-10

16.9-10

16.9-11

16.11

16.11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 16.1-4
1
Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
2
Digo ao SENHOR: Tu és o meu Senhor;
outro bem não possuo, senão a ti somente.
3
Quanto aos santos que há na terra,
são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4
Muitas serão as penas dos que trocam o SENHOR por outros deuses;
não oferecerei as suas libações de sangue,
e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
16.1 "Guarda-me, ó Deus" Este é o único IMPERATIVO (BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO) no Salmo 16. É
um pedido urgente na oração. A partir de Sl. 16.10-11 torna-se óbvio que o salmista está enfrentando a morte. Ele
solicita vida, mas sabe que até mesmo a morte não vai separá-lo de Deus (cf. Rm. 8.31-39).
Neste Salmo a Divindade é chamado por
1. El, Sl. 16.1 (título geral de Deus na ANE)
2. YHWH, Sl. 16.2, 5, 7, 8
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3. Adon, Sl. 16.2
Veja Tópico Especial: Nomes para Divindade.
▣ "porque em ti me refugio" Este é o tema de muitos Salmos! Para "refúgio" veja notas no Sl. 5.11.
Os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn. 1.26-27). Nós fomos criados para a
comunhão (cf. Gn. 3.8). Nós só podemos encontrar a paz, o descanso, a alegria, o propósito e a segurança nEle!
16.2 Esta é a profissão de fé do salmista. O Salmo 16.2 parece resumir uma oração anterior ou uma confissão.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
REB
NET Bible
JPSOA
Nota de rodapé

"outro bem não possuo, senão a ti somente"
"Meu bem não é nada além de Ti"
"Não tenho bem nenhum além de Ti"
"todas as coisas boas que tenho vieram de Ti"
"somente de Ti vem o bem, eu me alegro"
"minha única fonte de bem-estar"
"Eu não tenho bem, além de Ti "

Alguns tentam ler a esta frase a luz da doutrina da justificação do NT, mas no AT um melhor paralelo é Sl. 73.2528. YHWH é o único "bem" do salmista. Os ídolos das nações são falsos. O Deus da aliança gracioso e
misericordioso honra aqueles que confiam Nele e vivem de acordo com as exigências da aliança (AT – Aliança
Mosaica, NT - o evangelho, Jr. 31.31-34; Ez. 36.25-27). O resultado é uma vida e vida após a morte em
comunhão com Deus.
16.3-4 Há muitas perguntas sobre como entender este versículo. A Jewish Study Bible (p. 1297), diz que "Estes
estão entre os versículos mais obscuros do Saltério."
1. Quem são os "santos" (BDB 872) - Alguns (NEB, NJB) estudiosos usam as últimas palavras de Sl. 16.2 de
forma negativa em Sl. 16.3, o que torna "santos" referir-se a "os espíritos sagrados da terra" (isto é, os
ídolos do Sl. 16.4). Veja a nota abaixo.
2. Quem são "os majestosos" (BDB 12) - Por causa de paralelismo eles são ou positivo (isto é, santos, cf. TEV)
ou negativo (ou seja, ídolos cananeus, NJB).
É possível entender estes dois títulos como referindo-se ao povo da aliança em Sl. 16.3 que se tornam idólatras
em Sl. 16.4. Muitas traduções separam os versículos 3 e 4 em estrofes separadas. A pergunta é: "o Sl. 16.3-4
formam um contraste, ou uma descrição estendida?"
16.3 "santos" Este é o termo hebraico Kadosh (BDB 872), que é usado para:
1. os fiéis seguidores de YHWH - Dt. 33.3; Sl. 34.9; Dn. 8.24
2. seres espirituais (ou seja, anjos) - Jó 5.1; 15.15; Sl. 89.5, 7; Dn. 8.13 (duas vezes); Zc. 14.5
TÓPICO ESPECIAL: SANTO
I. O Antigo Testamento (ilustrado na maior parte de Isaías)
A. A etimologia do termo kadosh (BDB 872, KB 1072) é incerta, possivelmente Cananéia. É possível aquela
parte da raiz (i.e., kd) que significa "dividir”. Esta é a fonte da definição popular "separado (da cultura
Cananéia, cf. Dt 7.6; 14.2, 21; 26.19) para uso de Deus”.
B. Relaciona-se com a presença de Deus em coisas, lugares, tempos e pessoas. Não é usado em Gênesis, mas
torna-se comum em Êxodo, Levítico e Números.
C. Na literatura profética (esp. em Isaías e Oséias) o elemento pessoal anteriormente presente, mas não
enfatizado, destaca-se (veja Tópico Especial: O Santo). Torna-se uma forma de designar a essência de Deus
(cf. Is 6.3). Deus é santo. Seu nome representando Seu caráter é Santo. Seu povo que deve revelar Seu caráter
a um mundo necessitado é santo (se eles obedecerem ao pacto por fé).
1. ADJETIVO, BDB 872 קדושׁ, "santo", "sagrado" utilizado para
a. Deus, Isa. 5.16; 6.3 (três vezes); Veja o Tópico Especial: O Santo
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b. Seu nome, Isa. 40.25; 49.7; 57.15
c. Sua morada, Isa. 57.15
d. Seu Sabá, Isa. 58.13
2. verbo, BDB 872 קדשׁ, "ser separado", "consagrada"
a. O caráter de Deus, Isa. 5.16; 29.23
b. Deus, Isa. 8.13; 65.5
c. Os anjos de Deus, Isa. 13.3
d. O nome de Deus, Isa. 29.23
e. festival, Isa. 30.29
f. os seres humanos consagrados, Isa. 66.17
3. substantivo, BDB 871 קדשׁ, "distanciamento", "sagrado"
a. semente santa, Isa. 6.13
b. montanha sagrada, Isa. 11.9; 27.13; 56.7; 57.13; 65.11,25; 66.20
c. separado, Isa. 23.18
d. caminho da santidade, Isa. 35.8
e. santuário, Isa. 43.28; 62.9; 64.11
f. cidade santa, Isa. 48.2; 52.1
g. Um santo, Isa. 49.7 (veja Tópico Especial: O Santo)
h. braço santo, Isa. 52.10
i. Dia santo, Isa. 58.13
j. povo santo, Isa. 62.12
k. Espírito Santo, 63.10,11
l. Trono de Deus, Isa. 63.15
m. lugar santo, Isa. 63.18
n. cidades santas, Isa. 64.10
D. A misericórdia e o amor de Deus são inseparáveis dos conceitos teológicos das alianças, justiça e caráter
essencial. Neste ponto está a tensão em Deus para com uma humanidade caída, rebelde e profana. Há um
artigo muito interessante sobre o relacionamento entre Deus como "misericordioso” e Deus como "santo”,
em Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament [Sinônimos do Antigo Testamento], pp. 112-113.
II. O Novo Testamento
A. Os escritores do NT (exceto Lucas) são pensadores hebreus, mas influenciados pelo grego Coine (i.e., a
Septuaginta). É a tradução grega do AT, não a literatura, pensamento ou religião grega clássica que controla
o vocabulário deles.
B. Jesus é santo porque Ele é de Deus e igual a Deus (cf. Lc 1.35; 4.34; Atos 3.14; 4.27, 30). Ele é o Santo e
o Justo (cf. Atos 3.14; 22.14). Jesus é santo porque é sem pecado (cf. João 8.46; II Co 5.21; Hb 4.15; 7.26; I
Pe 1.19; 2.22; I João 3.5).
C. Porque Deus é santo, Seus filhos devem ser santos (cf. Lv 11.44, 45; 19.2; 20.7, 26; Mt 5.48; I Pe 1.16).
Porque Jesus é santo, Seus seguidores devem ser (cf. Rm 8.28, 29; II Co 3.18; Gl 4.19; Ef 1.4; I Ts 3.13; 4.3;
I Pe 1.15). Os cristãos são salvos para servir na semelhança a Cristo (santidade).
16. 4
NASB, NKJV,
NRSV
"dores"
TEV
"problemas"
NJB
"abundancia de ídolos"
LXX
"enfermidades"
REB
"problemas intermináveis"
A palavra "problemas" (עצבות, BDB 781) é muito semelhante a "ídolos" (עצבים, BDB 781, NJB). O contexto é,
obviamente, sobre idolatria. Ao que exatamente é referido em Sl. 16.3 é incerto.
É possível ver o termo "outros" (אחר, BDB 29 I, Sl 16. 4.) Como "outros deuses" (אחרים, cf. Is 42.8; NET Bible,
p 866, nº 29).
Para uma discussão mais ampla veja NIDOTTE, vol. 2, pp. 860-862 ou UBS Handbook, pp. 141-142.
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▣ O salmista que se refugia em YHWH se recusa a:
1. derramar uma libação de sangue (animais de sacrifícios ou uma metáfora para o vinho)
2. levam seus nomes em seus lábios (cf. Êx 20.3-5.)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 16.5-6
5
O SENHOR é a porção da minha herança e o meu cálice;
tu és o arrimo da minha sorte.
6
Caem-me as divisas em lugares amenos,
é mui linda a minha herança.
16.5-6 Possivelmente a libação mencionada no versículo 4 lembrou o salmista da expressão idiomática da "taça",
que denota o destino de alguém (cf. Sl. 11.6; 23.5; 75.8; 116.13). Geralmente tem uma conotação negativa, mas
não aqui.
A "sorte" faz alusão à divisão da terra de Canaã em alocações tribais por Josué, por sorteio (cf. Josué 13-19),
que é o cumprimento profético da promessa de YHWH a Abraão (Gn 12.1-3). Os levitas e sacerdotes herdaram
apenas 48 cidades (cf. Josué 20-24). Eles disseram ter o próprio Senhor como sua herança (cf. Nm 18.20; Dt.
18.1). No entanto, nos Salmos esta designação é expandida para todos os seguidores fiéis (cf. Sl 73.26; 119.57;
142.5; também em Lm 3.24).
Salmo 16.6 continua este cenário com "caem-me as divisas". O salmista afirma que sua herança é bonita (ou
seja, Jr. 3.19).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 16.7-11
7
Bendigo o SENHOR, que me aconselha;
pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8
O SENHOR, tenho-o sempre à minha presença;
estando ele à minha direita, não serei abalado.
9
Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta;
até o meu corpo repousará seguro.
10
Pois não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11
Tu me farás ver os caminhos da vida;
na tua presença há plenitude de alegria,
na tua destra, delícias perpetuamente.
16.7-11 O salmista afirma sua fé em YHWH através de Seu(s) Sua (s):
1. conselho, Sl. 16.7a (Sl. 32.8)
2. instruções, Sl. 16.7b
3. presença poderosa, Sl. 16.8, 11
4. vitória, Sl. 16.8b
O resultado é que ele se alegra em sua segurança em YHWH (cf. Sl 16.9), mesmo na morte(Sl 16.10-11).
1. Ele não vai abandonar o salmista no Sheol, Sl. 16.10 (cf. Jó. 14.14-15; 19.25-27)
2. Ele vai mostrar o caminho da vida (cf. Sl 139.24; Pr. 15.24, ou seja, uma expressão idiomática para uma
vida fiel diária, para uma frase similar veja Sl. 101.2, 6)
3. Ele vai estar com ele pessoalmente, mesmo no Sheol (cf. Sl. 139.7-8)
4. Ele fornece em abundância todas as necessidades do salmista
Mesmo em tempos de aflição o seguidor fiel pode saber que YHWH está com ele / ela, por ele / ela, e nunca
deixará ele / ela! Esta fé na fidelidade de YHWH é a nossa esperança, alegria, paz, descanso e vitória!
16.8b "à minha direita" a mão direita de YHWH (veja TÓPICO ESPECIAL: Deus descrito como humanos
(antropomorfismo). A mão direita é proverbial para poder e força. O Messias é descrito estando sentado na mão
direita de Deus, que denota o lugar de poder, preeminência e autoridade.
A combinação de vários elementos neste Salmo tornou-o messiânico para os apóstolos, Pedro e Paulo
1. Imagem da mão direita, Sl. 16.8, 11
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2. A vida para além da existência física
3. Título do "Santo"
Veja a nota completa em Sl. 16.10.
16. 9
NASB, NKJV
NRSV, NJB
LXX
JPSOA
REB

"a minha glória"
"minha alma"
"minha língua"
"todo o meu ser"
"meu espírito"

A palavra hebraica "glória" (כבודי, BDB 458 II) pode ser um erro do escriba no lugar de "fígado" (כדבכ, BDB 458,
cf. Gn 49.6; Sl 30.12), que, como o coração, denota a pessoa completa (cf. NIDOTTE, vol 2, pp 587-588; NET
Bible, p 866, nº 11). Observe que "coração", "fígado / glória", e "carne" são paralelos e denotam o próprio
salmista.
16.10
NASB, NKJV
"o teu Santo"
NRSV, JPSOA
"seu fiel"
NJB, REB
"seu fiel servo"
LXX
"o seu devoto"
NET Bible
"seu fiel seguidor"
O hebraico usa "teu homem santo" (חסיד, BDB 339). Esta palavra é usada frequentemente para descrever aquelas
pessoas da aliança que amavam, serviam e obedeciam YHWH (cf. Sl. 4.3; 12.1; 32.6; 86.2; Mq 7.2). Quando
usado para YHWH que é traduzida por "gentil" (cf. Sl. 18.25; 145.17) ou "gracioso" (cf. Jr. 3.12).
Porque este versículo é citado por Pedro (cf. Atos 2.27, 31) e Paulo (cf. Atos 13.35) para se referir à
ressurreição de Jesus, neste salmo, o termo é traduzido como "Santo" (NASB, NKJV). Não estou certo de como
entender este versículo do Salmo 16. No contexto, obviamente, refere-se a um israelita fiel e seguidor dos
preceitos de Deus (note o paralelismo de Sl. 16.10). Ele poderia, então, ter sido entendido por um apóstolo como:
1. profético
2. tipológico
3. múltiplos cumprimentos
Os Apóstolos olharam para o AT e viram muitos sinais e prenúncios, bem como previsões específicas, da vida,
trabalho, morte, ressurreição e volta de Jesus Cristo! Eu confio em sua inspiração.
NASB, REB
"o poço"
NKJV, LXX
"corrupção"
NRSV, JPSOA
"poço"
NJB
"o abismo"
A MT usa "poço" (BDB 1001) e é paralelo a Sheol (Jó. 33.18; Is. 38.17-18). Para Sheol veja TÓPICO
ESPECIAL: Onde estão os mortos? E as notas em Sl. 6.5; 9.13. Ambos eram maneiras de se referir à morte.
A LXX é citada por Pedro e Paulo em Atos para confirmar a ressurreição de Jesus. Há vários lugares no AT
que afirmam, ou pelo menos sugerem, uma ressurreição (cf. Jó 14.14-15; 19. 25-27; Sl. 17.15; 49.15; 56.13;
73.24, 25; 86.13; Is 26.19; Daniel 12.2). Ezequiel 37 parece referir-se a uma restauração da nação, não
ressurreição individual.
Graças a Deus pela revelação plena do NT.
1. O túmulo vazio de Jesus e as aparições da pós-ressurreição
2. A discussão de Paulo sobre a ressurreição em I Coríntios 15
A vida após a morte é uma revelação progressiva!
A vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus mudou a visão de mundo dos Apóstolos. Sua perspectiva
do AT foi modificada. Eles começaram a procurar no AT profecias, tipologias e indícios desta nova realidade. O
próprio Jesus pode ter começado isto por revelações interpretativas sobre Si mesmo a partir da AT aos dois
discípulos no caminho de Emaús, que as passou para o grupo no cenáculo (cf. Lucas 24.25-27).
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Defina a palavra "santos".
2. Os "santos" são os mesmos que "os majestosos"?
3. Como Sl. 16.4 está relacionado com a idolatria?
4. Defina o uso no AT do termo "porção". Isto é paralelo com "sorte"?
5. Qual órgão do corpo humano se acreditava ser a origem do pensamento e dos sentimentos?
6. Este salmo é messiânico pelo fato de Sl. 16.10 ser citado em Atos 13.35?
7. Por que a fé bíblica é descrita como um "caminho"?
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SALMO 17
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração por proteção contra
os opressores

A oração com confiança
na salvação final

Oração pela libertação dos
inimigos pessoais
(um lamento)

A oração de uma pessoa
inocente

O argumento do Inocente

17.1-2

17.1-2

17.1-2

17.1-2

17.3-5

17.3-5

17.3-5

17.3-4A

Introdução MT
"uma oração de Davi"
17.1-5

17.4b-7
17. 6-12

17. 6-9

17.6-7

17.6-7

17.8-12

17.8-9a

17.8-12

17.9b-12
17. 10-12
17. 13-15

17. 13-14

17.13-14

17.13-14

17.13-14b
17.14c-15

17.15

17.15

17.15

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 17.1-5
1
Ouve, SENHOR, a causa justa, atende ao meu clamor,
dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos.
2
Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito;
os teus olhos vêem com equidade.
3
Sondas-me o coração,
de noite me visitas,
provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim;
a minha boca não transgride.
4
Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios,
eu me tenho guardado dos caminhos do violento.
5
Os meus passos se afizeram às tuas veredas,
os meus pés não resvalaram.
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17.1 Observe os paralelos IMPERATIVOS referentes à oração do salmista.
1. Ouve - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO,
cf. Sl. 17.6; 27.7; 28.2; 30.10; 39.12; 54.2; 61.1; 64.1; 84.8; 102.1; 119.149; 130.2; 143.1
2. atende - BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 5.2; 55.2; 61.1; 86.6; 142.6
3. Dá ouvidos - BDB 23, KB 27, Hiphil IMPERATIVO,
cf. Sl. 5.1; 39.12; 49.1; 54.2; 55.1; 77.1; 80.1; 84.8; 140.6; 141.1; 143.1
Salmos é um livro em que o povo de Deus pede fervorosamente que Ele o ouça (ou seja, tomar nota e
responder) suas necessidades detectadas.
Em Sl. 17.1, a expressão de alguém com uma causa justa (BDB 841) é contrastada com a expressão de alguém
com "lábios enganosos" (cf. Is 29.13).
Salmo 17.1 é paralelo a 17.6. Todas as três estrofes deste Salmo começam com vários IMPERATIVOS suplicando
a Deus que aja em nome do salmista!
NASB, NKJV
"não de lábios enganosos"
NRSV, NJB
"de lábios livres de engano"
TEV
"oração honesta"
JPSOA
"sem dolo"
O salmista está declarando sua integridade. Ele ora sem motivos ocultos ou mentiras conhecidas (cf. Is. 29.13).
17.2 Como o versículo um tinha três IMPERATIVOS, este versículo tem dois JUSSIVOS compreendido.
1. deixe o meu juízo / vindicação chegar a sua presença - BDB 422, KB 425, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO
2. Os teus olhos olham com equidade - BDB 302, KB 301, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
NASB
"equidade"
NKJV
"justo"
NRSV
"o reto"
NJB, TEV,
JPSOA, REB "reto"
LXX
"simplicidade"
A MT usa "uniformidade", "retidão" ou "equidade" (BDB 449). Aqui se refere a YHWH julgando de forma justa
ou imparcial. O salmista está pedindo para o Deus do justiça a emitir um veredicto justo (cf. Sl. 17.1a).
17.3-5 O salmista enumera por que Deus deve julgar / justificá-lo.
1. O que Deus fez (todos os verbos PERFEITOS)
a. Ele sondou o seu coração, Sl. 17.3a
b. Ele visitou de noite, Sl. 17.3b (a & b são paralelas sem distinção pretendida)
c. Ele testou-o e não encontrou nada, Sl. 17.3c (veja TÓPICO ESPECIAL: Deus testa SEU POVO)
2. o que ele tem feito ou não
a. ele não transgrediu com sua boca, Sl. 17.3D
b. ele se manteve longe do caminho da violência (a palavra, BDB 829, significa "ladrão", Jr 7.11, mas pode
significar "violento", cf. Ez. 18.10), Sl. 17.4
c. ele andou nos caminhos de Deus, Sl. 17.5a
d. ele não resvalou, Sl. 17.5b (Sl 18.36)
O conceito de "caminho" significa que o salmista tem seguido com atenção as orientações da aliança de
Deus (cf. Sl. 37.31; 40.2; 44.18; 66.9; 73.2; 119.105; Pr. 14.15) pessoas ímpias
1. desviam-se do caminho para a direita ou para a esquerda
2. tropeçam no caminho
3. têm passos escorregadios
Veja TÓPICO ESPECIAL: Deus testa SEU POVO.
17.3d A UBS Text Project (pp. 182-183) tem uma boa e breve nota sobre as opções para traduzir essa linha de
poesia.
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"Se  תמזיé interpretado como um infinitivo constructo com um sufixo, a última parte do Sl. 17.3 deve ser
interpretada como 'meus planos (pensamentos) não vão além de minha boca" (isto é, meus pensamentos
correspondem com as minhas palavras, minhas palavras confirmam com minhas ideias). Se  זמתיé interpretado
como um verbo na primeira pessoa do singular, a cláusula deve ser interpretada como "se eu conceber {algo} (ou
seja, algo mau), {isto} não deve atravessar minha boca."
Veja também NIDOTTE, vol. 1, p. 1112, para a mesma emenda sugerida. A mudança da MT, "minha
iniquidade" (BDB 273, KB 273) para "Eu tenho considerado" ou "eu planejei" (BDB 273, KB 273, Qal PERFEITO)
envolve apenas uma mudança de vogais.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 17.6-12
6
Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes;
inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras.
7
Mostra as maravilhas da tua bondade,
ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio
dos que se levantam contra eles.
8
Guarda-me como a menina dos olhos,
esconde-me à sombra das tuas asas,
9
dos perversos que me oprimem,
inimigos que me assediam de morte.
10
Insensíveis, cerram o coração,
falam com lábios insolentes;
11
andam agora cercando os nossos passos
e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra.
12
Parecem-se com o leão, ávido por sua presa,
ou o leãozinho, que espreita de emboscada.
17.6-12 Esta estrofe descreve as ações de Deus para com o salmista e as ações de seus oponentes.
1. As ações de Deus
a. ele clamou e Deus respondeu, Sl. 17.6
b. Deus mostrou a Sua aliança de amor e fidelidade (ou seja, benignidade, veja Tópico Especial:
Benignidade)
c. Deus lhe deu refúgio (veja nota em Sl. 5.11)
d. Deus guardou / protegeu "a menina dos meus olhos" (uma expressão idiomática do terno cuidado com
alguém especialmente próximo, cf. Dt 32.10; Pr. 7.2)
e. Deus escondeu-o na sombra de suas asas (veja Tópico Especial: sombra como metáfora para a proteção
e cuidado)
2. Ações dos oponentes
a. despojaram-o (ou seja, matá-lo), Sl. 17.9
b. eles o cercaram, Sl. 17.9b, 11a
c. eles fecharam seu coração (lit. "a sua gordura [BDB 316] eles fecharam" [BDB 688, KB
742, Qal perfeito] cf. LXX;" gordo" é usado em um sentido negativo de pessoas em Sl. 73.4 e 119.70)
d. falam soberbamente contra ele
e. puseram os olhos contra ele
f. rasgam-lo como um leão, Sl. 17.12
Que contraste!
17. 6
NASB, NKJV
TEV, NJB,
JPSOA

"Inclinai os vossos ouvidos para mim"
"volte o seu ouvido para mim"

Esta é uma expressão idiomática hebraica, que quando usada em orações, pede a YHWH para voltar-se / inclinarse (cf. 2 Rs 19.16; Is 37.17; Dn 9.18; Sl. 31.2; 71.2; 86.1; 88.2; 102.2; 116.2).
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YHWH, embora seja um ser espiritual não-corpóreo, é descrito no vocabulário humano. Veja o Tópico
Especial: Deus Descrito como Humano (antropomorfismo). Os seres humanos não possuem nenhum vocabulário,
além daquele que se relaciona com este planeta e sua fisicalidade. O vocabulário humano usado para Deus ou o
reino espiritual é sempre figurativo.
17.7 Este versículo tem uma série de termos teológicos emotivos e poderosos relacionados com a pessoa e de
YHWH e da sua misericórdia.
1. mostrar as maravilhosas - BDB 811, KB 930, Hiphil IMPERATIVO (Veja a palavra relacionada a BDB 810
em Salmo 33.22, veja Tópico Especial: maravilhas)
2. benignidade, de YHWH hesed - BDB 338 (veja Tópico Especial: Benignidade) que denota a Sua lealdade à
aliança e sua benignidade
3. O Salvador - BDB 446, Hiphil PARTICÍPIO, ou seja, aquele que salva, cf. Sl. 106.7, 21
4. refúgio - BDB 340, Qal PARTICÍPIO, YHWH é uma fortaleza forte e poderosa para aqueles que nele se
refugiam, cf. Sl. 5.11; 18.2
▣ "a tua destra" Esta frase pode ser entendida em vários sentidos.
1. o lugar próximo de YHWH onde os necessitados buscam refúgio, cf. NASB, TEV
2. os meios pelos quais YHWH liberta o pobre (ou seja, a Sua mão forte direita, cf. NKJV, JPSOA, REB,
veja TÓPICO ESPECIAL: MÃO)
3. a estreita associação entre o salmista e os seus inimigos (ou seja, associados próximos, cf. NRSV)
17.9 "perversos" É difícil identificar este grupo. Pode referir-se a:
1. parceiros da aliança que, para seus próprios fins, atacam o salmista
2. parceiros da aliança que conscientemente violam a aliança de YHWH
3. as nações vizinhas que ignorantemente, seguem cegamente ídolos e não a YHWH
Apenas o contexto do Salmo e a estrofe individual podem ajudar a identificação. Não tenho a certeza que "os
perversos" perceberam que eram eles. Muitas vezes eles pensam que estão servindo a Deus em suas ações.
Neste Salmo eles parecem ser ricos, israelitas bem sucedidos que veem os seus bens e filhos como um sinal da
aprovação de Deus da aliança.
17.11 "andam agora cercando os nossos passos" A MT usa o VERBO (BDB 685, KB 738) como SINGULAR ,
mas este é paralelo na próxima linha com um VERBO NO PLURAL. Assim, os estudiosos massoréticos colocam uma
nota na margem (Qere) sugerindo que este deve ser lido como um PLURAL (cf. NASB "nossos" no Salmo 17.11,
Linhas a e b).
Eu acho que o SINGULAR (MT) é o melhor. Este Salmo é um lamento individual, mas posteriormente seria
liturgicamente usado por toda a comunidade, que é tão comum nos Salmos.
NASB, NKJV
"nossos passos"
NRSV
"eles me rastreiam"
NJB
"eles estão avançando"
O Hebraico em Sl. 17.11 começa com "os nossos passos" (BDB 81, PLURAL FEMININO, )אשׁרינו, mas por uma
mudança de vogais, pode se tornar um VERBO , "avanço" (BDB 80, )אשׁר, que está em um manuscrito hebraico,
cf. NRSV, NJB.
NASB
"para nos deitar por terra"
NKJV
"agachando-se até a terra"
NRSV
"lançar-me para o chão"
TEV
"me puxar para baixo"
NJB
"atirar-me ao chão"
LXX
"inclinar ao chão"
Peshitta
"enterrar-me no chão"
O VERBAL "deitar" (Qal INFINITIVO CONSTRUCTO) é literalmente o VERBO "inclinar" (BDB 639, KB 692) usado
em Sl. 17.6, mas aqui a tradução não se encaixa no contexto. Lembre-se as palavras têm significado apenas no
contexto! A poesia força palavras a serem usadas em maneiras específica.
150

NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 17.13-15
13
Levanta-te, SENHOR, defronta-os, arrasa-os;
livra do ímpio a minha alma com a tua espada,
14
com a tua mão, SENHOR,
dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida
e cujo ventre tu enches dos teus tesouros;
os quais se fartam de filhos
e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos.
15
Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face;
quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança.
17.13-15 O salmista pede a Deus que haja em seu nome (Sl 17.13).
1. levanta - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
2. defronta- BDB 869, KB 1068, Piel IMPERATIVO
3. arrasa - BDB 502, KB 499, Hiphil IMPERATIVO
4. livra - BDB 812, KB 930, Piel IMPERATIVO
Observe o "os", que caracterizam os adversários (Sl. 17.13b-14).
1. os ímpios
2. os homens (NET Bible [p. 867, nº 32] emenda isto a "aqueles que matam", ou seja, "assassinos" em ambas
as linhas a e b)
a. cuja porção na vida é do mundo
b. cuja barriga está cheia
c. que têm muitos filhos
d. que deixam sua riqueza para os seus filhos
No entanto, o salmista é caracterizado como
1. aquele que vê a face de Deus em justiça (expressão de intimidade, cf. Sl. 11.7)
2. Aquele que está satisfeito com a presença de Deus (cf. Sl. 16.11)
Ambos os VERBOS em Sl. 17.15 são COORTATIVOS.
1. Ver / contemplar - BDB 302, KB 301, Qal IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. satisfeito - BDB 959, KB 1302, Qal COORTATIVO
17.15 Assim como o mau (e seus descendentes) esta satisfeito (BDB 959, KB 1302, Qal IMPERFEITO) com as
coisas terrenas, ganhos ilícitos; o salmista (enfático "eu") está satisfeito (BDB 959, KB 1302), com a presença de
YHWH!
▣ "quando acordar" Este VERBO (BDB 884, KB 1098, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO) é usado em vários
sentidos.
1. acordar a partir de uma visão especial de Deus
2. acordar de uma noite de sono
3. acordar de uma embriaguez
4. acordar da morte
Acredito que nº 4 se encaixe melhor ao contexto (ou seja, a presença de YHWH, cf. 2 Rs 4.31; Jó 14.12; Sl.
139.18; Is. 26.19; Jr. 51.39, 57; Dn. 12.2). Se assim for, então o final do Salmo 16 e Salmo 17 são semelhantes!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como YHWH lida com a afirmação do salmista de inocência?
2. Como o salmista afirma que ele é inocente?
3. Explique o cenário de imagens de "a tua destra"
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4. Explique o cenário de imagens de "menina dos olhos".
5. Explique o senário de imagens de "na sombra das tuas asas".
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SALMO 18
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Louvado por dar
Livramento

Deus o Soberano Salvador

Um rei dá graças por uma
vitória na batalha (Uma ação
de graças real, cf. 2 Sm. 22.13)

Canção da Vitória de
David

Ação de graças de um rei

18.1-3

18.1-3

18.1

18.1

18.2-3

18.2

Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Um Salmo de David, servo
do SENHOR, que falou
ao SENHOR as palavras deste
cântico, no dia em que
o SENHOR o livrou das mãos de
todos os seus inimigos e das mãos
de Saul. E ele disse...,
18.1-3

18.3
18.4-6

18.4-6

18.4-5

18.4-6

18.6
18.7-15

18.7-12

18.7-15

18.4-5
18.6

18.7-15

18.7-8
18.9-10
18.11-12

18.13-15

18.13-14
18.15

18.16-19

18.16-19

18.16-19

18.16-19

18.16-17
19.18-19

18.20-24

18.20-24

18.20-24

18.20-24

18.20-21
18.22-23
18.24-25

18.25-29

18.25-27

18.25-30

18.25-27
18.26-27

18.28-30
18.30-36
18.31-34

18.28-29

18.28-29

18.30-34

18.30

18.31-42

18.31-32
18.33-34

18.35-36
18.37-42

18.35-42

18.37-42

18.35-36
18.37-38
18.39-40
18.41-42

18.43-45

18.43-45

18.43-45

18.43-45

18.43
18.44-45
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18.46-50

18.46-49

18.46-48

18.46-50

18.46-47
18.48

18.49-50
18.50

18.49
18.50

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.1-3
1
Eu te amo, ó SENHOR, força minha.
2
O SENHOR é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador;
o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio;
o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.
3
Invoco o SENHOR, digno de ser louvado,
e serei salvo dos meus inimigos.
18.1-3 O salmista dirige-se ao seu Deus com uma série de títulos poderosos e alusões (mesmo poema em 2
Samuel 22). É em meio as tensões da vida que ele conhece o caráter imutável do Deus da criação e da
redenção. Observe o elemento pessoal nos PRONOMES "minhas".
1. minha força - BDB 305, KB 304, SUBSTANTIVO somente aqui e é provável que acidentalmente omitido em
2 Sam. 22.2
2. minha rocha (duas vezes) - duas raízes hebraicas diferentes
a. BDB 700 I - cf. Sl. 31.3; 42.9; 71.3
b. BDB 849 - cf. Dt. 32.4, 15, 30
3. minha cidadela - BDB 845 II, KB 622, cf. Sl. 31.3; 71.3; 91.2; 144.2
4. meu libertador - BDB 812, KB 930, Piel PARTICÍPIO, cf. Sl. 40.17; 70.5; 144.2
5. meu Deus (El), em quem me refugio - BDB 340, KB 337, Qal IMPERFEITO,
cf. Sl. 2.12; 5.11; 7.1; 11.1; 16.1; 25.20; 31.1; 37.40; 57.1; 61.3; 64.10; 71.1; 118.89; 141.8; 143.9; 144.2; Pr.30.5
6. meu rochedo - BDB 171, KB 545 I, cf. Sl. 3.3; 7.10; 18.30, 35; 28.7; 33.20; 59.11; 84.11; 115.911; 119.114; 144.2; Pr. 2.7; 30.5
7. a força da minha salvação
a. "força" (BDB 901) - uma expressão de poder ou força, cf. Sl. 75.10
b. "força" pode significar "colina", cf. Is. 5.1; se assim for, é uma imagem semelhante a fortaleza ou forte
(NIDOTTE, vol. 3, p. 991)
8. Meu baluarte - BDB 960 I, KB 640, cf. Sl. 9.9; 46.7, 11; 48.3; 59.9, 16, 17; 62.2, 6; 94.22; 144.2
9. O SENHOR, que é digno de ser louvado - BDB 237, KB 248, Pual PARTICÍPIO, cf. Sl. 48.1; 96.4; 145.3
O efeito acumulativo destas palavras de segurança e proteção é poderoso e emocional. A vida em um mundo
decaído é dura, injusta e imprevisível, mas então existe o nosso Deus que é exatamente o oposto!
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18.1 "amo" Esta palavra (BDB 933, KB 1216, Qal IMPERFEITO) é a mesma raiz hebraica ( )רחםpara "útero", mas
antes de nos focarmos muito nisto, a mesma raiz também significa "abutre"! Tenha cuidado com a etimologia
como a única fonte de sentido. O contexto determina o significado!
A raiz Qal deste VERBO é encontrada apenas aqui e se refere ao amor do homem por Deus. A raiz Piel é muito
mais comum e é usado para descrever a compaixão de Deus pela a humanidade da aliança (cf. Êx 33.19; Dt 13.17;
30.3; Is. 14.1; 27.11; 30.18; 49.10, 13; 54.8, 10; 55.7; 60.10).
Este VERBO não tem paralelo em 2 Samuel 22 e BDB acha que pode ter sido adicionada, possivelmente quando
o salmo se tornou litúrgico para a comunidade.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.4-6
4
Laços de morte me cercaram,
torrentes de impiedade me impuseram terror.
5
Cadeias infernais me cingiram,
e tramas de morte me surpreenderam.
6
Na minha angústia, invoquei o SENHOR,
gritei por socorro ao meu Deus.
Ele do seu templo ouviu a minha voz,
e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
18.4-5 O salmista descreve sua angústia em cores vivas, paralela à linguagem poética.
1. Os laços (ou seja, armadilhas, cf. Pro 13.14; 14.27) da morte me cercaram - BDB 67, KB 79, Qal PERFEITO,
cf. Sl. 116.3; é possível que "laços", seguindo 2 Samuel 22, deve ser entendido como "ondas", o que
constitui um bom paralelo para a próxima linha da poesia. A NIDOTTE, vol. 1, p. 482, menciona que o
DSS (IQH [ou seja, Os Escritos do Mar Morto MS] 3.28; 5.39) usa o VERBO para agradecer a Deus pela
libertação das:
a. "dores da morte"
b. "rios de Belial"
Isso também se encaixa no contexto aqui.
2. as torrentes de impiedade (BDB 116, cf. Na. 1.15; 2 Co 6.15) me impuseram terror - BDB 129, KB
147, Piel IMPERFEITO; o VERBO é usado muitas vezes em Jó (cf. Jó 3.5; 9.34; 13.11, 21; 15.24; 18.11;
33.7). Em 2 Sam. 22.5 "Belial" é traduzido por "destruição", mostrando que pode ser não-pessoal
3. cadeias infernais (veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?) me cingiram - BDB 685, KB
738, Qal PERFEITO, cf. Sl. 17.11; 22.12, 16; 49.5; 88.17; 118.10-12
4. e tramas da morte me surpreenderam - BDB 869, KB 1068, Piel PERFEITO, cf. Sl. 18.18; Jó 30.27
Como "minha" foi destaque no Sl. 18.1-3, agora "me" é o objeto de ataque proeminente em Sl. 18.4-5. Todo ser
humano tem medo da morte até terem um encontro pessoal de fé com o Deus da vida e do amor (cf. 1 João 4.721)! Satanás não controla a morte, mas ele aumenta o medo da morte.
18.6 Salmo 18.6 é a resposta do salmista ao seu sentido da morte iminente ("aflição", BDB 856 II, cf. Jó 15.24;
38.23; Sl 66.14; 119.143).
1. invoquei o SENHOR - BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFEITO
2. gritei por socorro ao meu Deus - BDB 1002, KB 1443, Piel IMPERFEITO
Suas orações são respondidas.
1. Ele do Seu templo ouviu a minha voz
2. meu clamor lhe penetrou os ouvidos (cf. Sl 6.8-9; 28.2, 6)
Observe o paralelismo das linhas 1 e 2, em seguida, linhas 3 e 4. Este paralelismo sinónimo é característico da
poesia hebraica (veja artigo introdutório). O Deus de proteção também é o Deus que responde à oração!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.7-15
7
Então, a terra se abalou e tremeu,
vacilaram também os fundamentos dos montes
e se estremeceram, porque ele se indignou.
8
Das suas narinas subiu fumaça,
e fogo devorador, da sua boca;
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dele saíram brasas ardentes.
9
Baixou ele os céus, e desceu,
e teve sob os pés densa escuridão.
10
Cavalgava um querubim e voou;
sim, levado velozmente nas asas do vento.
11
Das trevas fez um manto em que se ocultou;
escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão.
12
Do resplendor que diante dele havia,
as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes.
13
Trovejou, então, o SENHOR, nos céus;
o Altíssimo levantou a voz,
e houve granizo e brasas de fogo.
14
Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos,
multiplicou os seus raios e os desbaratou.
15
Então, se viu o leito das águas,
e se descobriram os fundamentos do mundo,
pela tua repreensão, SENHOR,
pelo iroso resfolgar das tuas narinas.
18.7-15 Esta estrofe descreve a resposta de Deus à oração do salmista. Deus se levanta para a ação (ou seja, [1]
cenário da guerra santa ou [2] levanta-se de seu trono)!
1. No Sl. 18.7 a angústia do fiel seguidor provoca a ira divina (BDB 354, KB 351, Qal PERFEITO, veja Tópico
Especial: Deus descrito como o ser humano). Esta raiva queima (cenário de terremoto, cf. Is. 29.6) é
caracterizado em Sl. 18.8 (Isto é, imagem da tempestade, cf. Dt 33.26; Is. 29.6). É possível que este cenário
reflita Êx. 19.18-19 (ou seja, dado pela aliança mosaica no Monte Sinai).
2. A resposta de YHWH é caracterizada em um cenário de uma tempestade em Sl. 18.9-15.
a. Abaixou os céus (cf. Is 64.1). A REB utiliza a frase "Ele abriu os céus." Esta mesma imagem é refletida
em Is. 34.4; Ap. 6.12-14.
b. densa escuridão
c. escuridade das águas
d. espessas nuvens dos céus
e. seu pavilhão
f. granizo e brasas chamejantes
g. levantou a voz
h. raios
i. leito das águas
De muitas maneiras, essa descrição faz alusão a Shekinah a nuvem de glória durante o período errante do deserto,
tanto escondendo como revelando YHWH (cf. Êx 13.21-22; 19.19-20, 24; 16.10; 19.9, 16; 24.15-18; 40.34-38).
18.7 "a terra se abalou e tremeu" A questão interpretativa é se isto é “literal ou figurado?"
1. literal - cenário de um terremoto como um sinal da presença vindo de Deus, Êx. 19.18; Sl. 68.7-8
2. figurado - uma personificação da "terra"
a. a terra produziu - Gn 1.12, 24
b. a terra os tragou - Êx. 15.12; Nm. 16.34
c. a terra vomitou - Lv. 18.25, 28; 20.22
d. a terra abriu a boca - Nm. 16.32; 26.10; Dt. 11.6; Sl. 106.17
e. a terra como testemunha - Dt. 4.26; 30.19; 31.28; 32.1
f. fala com a terra - Jó 12.8; 16.18; Sl. 50.4
g. a terra se levantará contra ele - Jó 20.27
h. a terra clama - Jó 31.38
i. a terra louva YHWH - Sl. 69.34
j. a terra se alegra - Sl. 96.11; 97.1
k. a terra tremeu – Jz. 5.4; 1 Sm.14.15; Is. 13.13
l. a terra chora - Is. 24.4; 33. 9; Os. 4.3
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18.8 "fogo" Veja Tópico Especial: fogo.
18.9 "baixou Ele... desceu" YHWH vive no céu. Sua presença habita entre os querubins sobre a arca da aliança,
mas de vez em quando a Bíblia fala de sua vinda para os seres humanos em formas especiais (ou seja, teofanias,
cf. Êxodo 3). Êxodo 3.7-8 é um exemplo específico de YHWH respondendo a necessidade do Seu povo e agindo
em seu nome. Neste contexto, o cenário é descrito como uma violenta tempestade.
18.10-11 Isto descreve YHWH em um cenário de tempestade. A chuva era importante para os moradores do semideserto, mas as tempestades eram assustadoras. Na história de Israel depois que eles entraram em Canaã os
israelitas foram influenciados pelos deuses da fertilidade, especialmente Baal, o deus da tempestade, o provedor
da chuva e da fertilidade. No entanto, o verdadeiro "deus da tempestade" é YHWH (observe o cenário de Êxodo
19).
18.10 "querubim" note o cenário paralelo em Sl. 104.3. Veja Tópico Especial: culto da fertilidade na ANE.
TÓPICO ESPECIAL: QUERUBIM
A. Um dos vários tipos de seres angelicais mencionados no AT (ou seja, Querubim, Serafim, Arcanjos,
Anjos Mensageiros). Este tipo particular guardava as áreas sagradas (cf. Gen. 3.24; Êx 25.18-22; I Rs 8.6,
7).
B. Etimologia é incerta.
1. do acádio "intercessor" ou "mediador" entre Deus e o homem
2. do hebraico isso é um possível jogo de palavra, "carruagem" e "anjo" (cf. Ez 1; 10)
3. alguns dizem que significa "aparência brilhante"
C. Forma física – Isto tem sido difícil verificar por causa das descrições variantes dentro da Bíblia e das
formas animal-humana variantes encontradas no antigo Oriente Próximo. Alguns as vinculam a
1. Touro alado da Mesopotâmia
2. Leões-águia alados do Egito chamados "grifos"
3. Criaturas aladas sobre Hirão, trono do Rei de Tiro
4. Esfinge do Egito e formas similares encontradas no palácio de marfim do Rei Acabe, em Samaria
D. Descrição física
1. A forma Querubim está ligada com o Serafim de Isaías 6.
2. Exemplos de formas diferentes
a. Número de faces
(1) duas – Ez 41.18
(2) quatro – Ez 1.6, 10; 10.14, 16, 21, 22
(3) uma – Ap 4.7
b. Número de asas
(1) duas – I Rs 6.24
(2) quatro – Ez 1.6, 11; 2.23; 10.7-21
(3) seis (como Serafim de Is 6.2) – Ap 4.8
3. Outras características
a. Mãos humanas – Ez 1.8; 10.8, 21
b. Pernas
(1) Reta, sem joelho – Ez 1.7
(2) Pé de bezerra – Ez 1.7
4. Flávio Josefo admite que ninguém sabia como o querubins se parecia (cf. Antiquities of the Jews,
VIII.3.3).
E. Lugares e propósitos encontrados na Bíblia
1. Guardião da árvore da vida, Gn 3.24 (possivelmente usado metaforicamente em Ez 28.14, 16)
2. Guardião do Tabernáculo
a. Sobre a Arca da Aliança; Êx 25.18-20; Nm 7.89; I Sm 4.4; Heb. 9.5
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b. Retratado no véu e cortinas; Êx 26.1, 31; 36.8, 35
3. Guardião do Templo de Salomão
a. Dois grandes querubins esculpidos no Santo dos Santos; I Rs 6.23-28; 8.6, 7; II Cr 3.10-14; 5.7-9
b. Nas paredes do santuário interior; I Rs 6.29, 35; II Cr 3.7
c. Nas painéis que estavam associados com várias camadas; I Rs 7.27-39
4. Guardião do Templo de Ezequiel
a. Esculpido nas paredes e portas; Ez 41.18-20, 25
5. Relacionado com transporte da divindade
a. possivelmente uma metáfora para vento; II Sm 22.11; Sl 18.10; 104.3, 4; Is 19.1
b. guardião do trono de Deus; Sl 80.1; 99.1; Is 37.16
c. guardião da carruagem portável do trono de Deus; Ez 1.4-28; 10.3-22; I Cr 28.18
6. Templo de Herodes
a. Pintado nas paredes (i.e. guardião cf. Talmude "Yoma" 54a)
7. Cena do trono de Apocalipse (i.e. guardião cf. Ap 4-5)
18.11 "Das trevas fez um manto em que se ocultou" No AT ver YHWH significava a morte (cf. Gn. 16.13;
32.30; Êx. 3.6; 33.20; Jz. 6.22-23; 13.22; 1 Rs. 19.13; Is. 6.5; Atos 7.32). A nuvem escura espessa era uma
maneira de proteger os judeus (cf. Ex. 19.9; 20.21; Dt 4.11; 5.23).
18.15 "os fundamentos do mundo" Este cenário é expressado como:
1. as colunas da terra - 1 Sm. 2.8; Jó 9.6; 38.4-6; Sl. 75.3; 104.5
2. as raízes das montanhas - Dt. 32.22; Jó 28.9; Jn. 2.6
É possível que o versículo 15 está aludindo ao grande ato de libertação de YHWH em:
a. prosa - Êx. 14.21-22, 29
b. poesia - Êx. 15.8; Sl. 106.9
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.16-19
16
Do alto me estendeu ele a mão e me tomou;
tirou-me das muitas águas.
17
Livrou-me de forte inimigo
e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu.
18
Assaltaram-me no dia da minha calamidade,
mas o SENHOR me serviu de amparo.
19
Trouxe-me para um lugar espaçoso;
livrou-me, porque Ele se agradou de mim.
18.16-19 Esta estrofe descreve a libertação do salmista por YHWH. Se refere ainda ao "perigo" do versículo 6 que
agora é esclarecido como "aqueles que me odeiam, porque eram fortes demais para mim. Eles me assaltaram no
dia da minha calamidade." (Sl. 59.16-17)!
1. Do alto me estendeu a mão, cf. Sl. 144.7
2. tirou-me das muitas águas, cf. Sl. 32.6
3. Livrou-me de forte inimigo
4. Livrou-me dos que me aborreciam
5. Trouxe-me para um lugar espaçoso, uma expressão idiomática para liberdade, cf. Sl. 4.1; 31.8; 118.5
6. Livrou-me, porque Ele se agradou mim, cf. 2 Sam. 22.20; Sl. 37.23; 41.11; 147.11
18.16 "tirou-me das muitas águas" Esta raiz, ( משׁהBDB 602, KB 642) só é encontrada (1) aqui [e um paralelo
em 2 Sm. 22.17] e (2) no relato do resgate de Moisés em Êxodo 2.10. Tornou-se a etimologia popular de o nome
de "Moisés".
As "muitas águas" podem ser entendidas de duas maneiras.
1. uma metáfora contextual de problemas / confusão / ataques (cf. Sl. 32.6; 46.1-3; 69.1-2; 124.1-5; 144.5-8;
Isaías 43.2.
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2. uma alusão ao relato de Gênesis sobre YHWH derrotar as águas do caos (cf. Sl 74.13-14; 89.9-10; 104.6-7;
Is. 51.9-10, veja Jerome Biblical Commentay, p 578, e minha nota em Gn. 1.2, “a profundeza” em Gênesis
1-11 no site www.freebiblecommentary.org)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.20-24
20
Retribuiu-me o SENHOR, segundo a minha justiça,
recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
21
Pois tenho guardado os caminhos do SENHOR
e não me apartei perversamente do meu Deus.
22
Porque todos os seus juízos me estão presentes,
e não afastei de mim os seus preceitos.
23
Também fui íntegro para com Ele
e me guardei da iniquidade.
24
Daí retribuir-me o SENHOR, segundo a minha justiça,
conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença.
18.20-24 Observe o inclusio de Sl.18.20 comparado com Sl. 18.24. Esta estrofe não deve ser entendida como o
salmista alegando impecabilidade ou perfeição. Teologicamente ele está afirmando sua "inocência" (veja o Tópico
Especial: IRREPREENSÍVEL, INOCENTE, INCULPÁVEL, SEM REPROVAÇÃO).
Observe o paralelismo de cada par.
1. segundo a minha justiça
2. conforme a pureza das minhas mãos
3. Eu tenho guardado os caminhos do SENHOR
4. Eu não me apartei perversamente do meu Deus
5. todos os seus juízos me estão presentes (para nº 5 e nº 6 veja Tópico Especial: Termos de Revelação de
Deus )
6. não afastei de mim os seus preceitos
7. fui íntegro para com Ele
8. me guardei da iniquidade
TÓPICO ESPECIAL: IRREPREENSÍVEL, INOCENTE, INCULPÁVEL, SEM REPROVAÇÃO
A. Declarações de Abertura
1. Este conceito descreve teologicamente o estado original da humanidade (i.e., Gênesis 1, o Jardim do
Éden).
2. Pecado e rebelião têm dizimado esta condição de perfeita comunhão (i.e. Gênesis 3).
3. Os humanos (macho e fêmea) anseiam pela restauração da comunhão com Deus porque eles são Sua
imagem e semelhança (i.e., Gn 1.26, 27).
4. Deus tem lidado com a humanidade pecaminosa de várias maneiras
a. líderes piedosos (i.e., Abraão, Moisés, Isaías)
b. sistema sacrificial (i.e., Levítico 1-7)
c. exemplos piedosos (i.e., Noé, Jó)
5. Finalmente Deus providenciou o Messias
a. como revelação plena de Si mesmo
b. como o sacrifício perfeito pelo pecado
6. Os cristãos são tornados irrepreensíveis
a. legalmente através da justiça imputada de Cristo
b. progressivamente através da obra do Espírito
c. a meta do cristianismo é semelhança a Cristo (cf. Rm 8.28, 29; Ef 1.4), que, na realidade, é a
restauração da imagem de Deus perdida na queda de Adão e Eva.
7. Céu é a restauração da comunhão perfeita do Jardim do Éden. Céu é a Nova Jerusalém descendo da
presença de Deus (cf. Ap 21.2) para uma terra purificada (cf. II Pe 3.10). A Bíblia começa e termina nos
mesmos temas.
a. comunhão íntima, pessoal com Deus
b. num cenário de jardim (Gênesis 1-2 e Apocalipse 21-22)
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c. pela declaração profética, a presença e companhia de animais (cf. Is 11.6-9)
B. Antigo Testamento
1. Há tantas palavras hebraicas diferentes que carregam o conceito de perfeição, irrepreensibilidade,
inocência que seria difícil identificar e mostrar todos os relacionamentos intricados.
2. Os principais termos que carregam o conceito de perfeição, inculpabilidade ou inocência (de acordo com
Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament [Sinônimos do Antigo Testamento], pp. 94-96) são
a. shalom (BDB 1022)
b. thamam (BDB 1070)
c. calah (BDB 478)
3. A Septuaginta (i.e., a Bíblia da igreja primitiva) traduz muitos destes conceitos para termos do grego
coinê usado no NT.
4. O conceito-chave está vinculado ao sistema sacrificial.
a. am mos (cf. Êx 29.1; Lv 1.3, 10; 3.1, 6; Nm 6.14)
b. amiantos e aspilus também têm conotações cúlticas
C. Novo Testamento
1. o conceito legal
a. conotação cúltica legal hebraica é traduzida por am mos (cf. Ef 5.27; Fp 2.15; I Pe 1.19)
b. conotação legal grega (cf. I Co 1.8; Cl 1.22)
2. Cristo é O sem pecado, irrepreensível, inocente (am mos, cf. Hb 9.14; I Pe 1.19)
3. Os seguidores de Cristo devem imitá-Lo (am mos, cf. Ef 1.4; 5.27; Fp 2.15; Cl 1.22; II Pe 3.14; Judas v.
24; Ap 14.5)
4. Este conceito é também usado paras os líderes da igreja
a. anegkl tos, "sem acusação” (cf. I Tm 3.10; Tito 1.6, 7)
b. anepilpemptos, "acima de crítica” ou "sem pretexto para reprovação” (cf. I Tm 3.2; 5.7; 6.14; Tito 2.8)
5. O conceito de "imaculado” (amiantos) é usado para
a. Cristo Mesmo (cf. Hb 7.26)
b. a herança do cristão (cf. I Pe 1.4)
6. O conceito de "perfeição” ou "retidão” (holokl ria) (cf. Atos 3.16; I Ts 5.23; Tiago 1.4)
7. O conceito de "sem falta”, inocência inculpável é expresso por amemptos (cf. Lucas 1.6; Fp 2.15; 3.6; I
Ts 2.10; 3.13; 5.23)
8. O conceito de "não sujeito à repreensão” é expresso por am m tos (cf. II Pe 3.14)
9. O conceito de "sem mancha”, "imaculado” é muitas vezes usado em passagens que têm um dos termos
acima também (cf. I Tm 6.14; Tiago 1.27; I Pe 1.19; II Pe 3.14)
D. O número de palavras em hebraico e grego que expressam este conceito mostra sua importância. Deus
proveu a nossa necessidade através de Cristo e agora convoca-nos para ser como Ele. Os crentes são
posicionalmente, forensemente declarados "retos”, "justos”, "irrepreensíveis” pela obra de Cristo. Agora os
crentes devem possuir a posição deles. "Andarmos na luz, como ele está na luz” (cf. I João 1.7). "Andeis de
modo digno da vocação” (cf. Ef 4.1, 17; 5.2, 15). Jesus restaurou a imagem restaurou a imagem de Deus.
Comunhão íntima é agora possível, mas lembre que Deus quer um povo que reflita Seu caráter, como Seu
Filho fez. Nós somos chamados para nada menos do que santidade (cf. Mt 5.20, 48; Ef 1.4; I Pe 1.13-16).
Santidade de Deus, não apenas legalmente, mas existencialmente!

18.20 "recompensou-me" Este VERBO (BDB 996, KB 1427) é repetido no final da estrofe (cf. Sl.
18.24). Existem consequências para a descrença, mas, graças a Deus, há benefícios para um fiel seguidor! Estes
são explicados na próxima estrofe (Sl. 18.25-29).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.25-29
25
Para com o benigno, benigno te mostras;
com o íntegro, também íntegro.
26
Com o puro, puro te mostras;
com o perverso, inflexível.
27
Porque tu salvas o povo humilde,
mas os olhos altivos, tu os abates.
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28

Porque fazes resplandecer a minha lâmpada;
o SENHOR, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas.
29
Pois contigo desbarato exércitos,
com o meu Deus salto muralhas.
18.25-29 Estas são as maravilhosas consequências divinas que seguem um crente fiel.
1. " Para com o benigno, (BDB 339), benigno te mostras" (BDB 338, KB 336, Hithpael IMPERFEITO; Este
versículo e o paralelo em 2 Sm 22.26 são os únicos lugares no AT que o tempo VERBAL desta aliança
especial, SUBSTANTIVO, hesed ocorre; veja Tópico especial: Benignidade). Observe que "com" ()עם
introduz Sl. 18.25-26, enquanto "para" ( )יכintroduz Sl. 18.27-29.
2. "com o íntegro, (BDB 1071, Sl 18.23) também íntegro" (BDB 1070, KB 1752, Hithpael IMPERFEITO, veja
Tópico Especial: IRREPREENSÍVEL, INOCENTE, INCULPÁVEL, SEM REPROVAÇÃO)
3. "Com puro (BDB 140, KB 162, Niphal PARTICÍPIO, cf. Is. 52.11) puro te mostras" (BDB 140, KB
162, Hithpael IMPERFEITO). Observe o paralelismo antitético do Sl. 18.26 e 27.
4. "Com o perverso (BDB 786 I) inflexível (BDB 836, KB 990, Hithpael IMPERFEITO)."Perverso" é o oposto
do justo, denotando o que era reto, veja Tópico Especial: Justiça.
5. "Porque Tu salvas (BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERFEITO) o povo humilde." As pessoas pobres ou aflitas
são contrastadas com as pessoas más. Veja o Tópico Especial: A Salvação (AT).
6. "Mas os olhos altivos (BDB 926, KB 1202, Qal PARTICÍPIO, cf. Is. 2.11; 5.15) Tu os abates" (BDB 1050,
KB 1631, Hiphil IMPERFEITO). Observe o paralelismo antitético do Sl. 18.27 (2 Samuel 22, o paralelo é
ligeiramente diferente).
A estrofe afirma a verdade bíblica básica que se colhe o que ele / ela semeia (cf. Jó 34.11; Sl. 28.4; 62.12; Pr.
24.12; Ec. 12.14; Jr 17.10; 32.19; Mt 16.27, 25.31-46; Rm. 2.6; 14.12; 1 Co 3.8; 2 Co. 5.10; Gl. 6.7-10; 2 Tm
4.14; 1 Pe. 1.17; Ap. 2.23; 20.12; 22.12).
18.28-29 A forma de Sl. 18.25-27 é alterada em Sl. 18.28-29. O salmista faz diversas afirmações sobre ações de
YHWH.
1. Porque fazes resplandecer (BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERFEITO) minha lâmpada (BDB 632, 2 Samuel
22.29 utiliza "Você é minha lâmpada.")
2. o SENHOR, meu Deus, derrama luz (BDB 618, KB 667, Hiphil IMPERFEITO, paralelismo sinônimo
dos VERBOS) nas minhas trevas (os objetos são paralelismos antitéticos, ou seja, a lâmpada vs. escuridão).
3. Pois contigo desbarato (ou seja, a derrota) exércitos (BDB 151 I, ou seja, unidade militar). Algumas
traduções inglesas tomam ( גדודBDB 151), no sentido de "banco" e traduz uma frase que se assemelha a
"salto de muralhas" (cf. REB, NIB). A LXX (ie, A New English Translattion of the Septuagint , 2007) usa
uma frase totalmente diferente "porque em você eu vou ser resgatado de um ninho de pirata." A tradução de
1970 da LXX utiliza a tradução tradicional. A UBS Text Project dá a palavra "tropa", uma classificação
"A" (alta probabilidade). O paralelo em 2 Samuel 22 também tem a mesma classificação.
A AB pensa que "tropa", que é encontrada somente aqui, deve ser "nervo", גד, que também teria um paralelo
com a próxima linha (p. 114).
4. com o meu Deus salto muralhas. Os números 3 e 4 não são sinônimos, mas são duas maneiras diferentes de
mostrar o poder de capacitação de Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.30-36
30
O caminho de Deus é perfeito;
a palavra do SENHOR é provada;
ele é escudo para todos os que nele se refugiam.
31
Pois quem é Deus, senão o SENHOR?
E quem é rochedo, senão o nosso Deus?
32
O Deus que me revestiu de força
e aperfeiçoou o meu caminho,
33
ele deu a meus pés a ligeireza das corças
e me firmou nas minhas alturas.
34
Ele adestrou as minhas mãos para o combate,
de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze.
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35

Também me deste o escudo da tua salvação,
a tua direita me susteve,
e a tua clemência me engrandeceu.
36
Alargaste sob meus passos o caminho,
e os meus pés não vacilaram.
18.30-36 Esta estrofe explica por que o salmista dá a YHWH os títulos de Sl. 18.2. Suas ações trazem os títulos!
1. Seu caminho é perfeito (lit. "completo" ou "perfeito", BDB 1071, Sl. 18.23, 30, 32).
2. Sua palavra / promessa (BDB 57, usada 19 vezes no Salmo 119) é provada ou testada (BDB 864, KB
1057, Qal PARTICÍPIOS PASSIVOS, cf. 2 Samuel 22.31; Sl 119.140; Provérbios 30.5). Veja vídeos sobre "a
confiabilidade da Palavra de Deus" na www.freebiblecommentary.org , sermões na Lakeside Baptist
Church, Dallas, TX.
3. Ele é um escudo (BDB 171, cf. Sl. 18.2)
4. Ele é uma rocha (BDB 849, cf. Sl. 18.2)
5. Ele cinge (BDB 25, KB 28, Piel PARTICÍPIO, Sl 18.39) me com força (BDB 298, sinônimo de BDB 305 em
Sl. 18.2)
6. Ele faz meu caminho irrepreensível (BDB 1071, Sl. 18.23, 30, 32)
7. Ele torna os meus pés seguros (BDB 763, KB 840, Hiphil IMPERFEITO) como os pés da corça (ou seja,
veados, a certeza de que os pés podem andar com segurança em lugares acidentados, rochosos, cf. Hc. 3.19)
8. Ele treina / equipa / me ensina para a batalha, cf. Sl. 144.1
9. Ele deu-me o escudo da Sua salvação, cf. Sl. 18.2
10.Sua mão direita me sustém, cf. Sl. 63.8; 119.117 (a mão direita é uma expressão idiomática de ação
poderosa, veja TÓPICO ESPECIAL: MÃO)
11.Sua gentileza / humildade (KB 855 II, cf. 2 Sm. 22.36; também nota em Pr. 15.33; 18.12; 22.4) Me faz
grande
12.Ele amplia (BDB 931, KB 1210, Hiphil IMPERFEITO) meus passos (paralelos 18.19a; Sl. 4.1; 12.5; 31.8;
118.5). A NIDOTTE, vol. 1, p. 317 tem uma boa visão, "é certo que enquanto o espaçoso significa
salvação, o estreito simboliza problemas e perigo."
13.Ele torna os pés do salmista capazes de não escorregar (BDB 588, KB 609, Qal PERFEITO, ou seja, ficarem
no caminho, cf. Sl. 18.20-24; veja nota em Sl. 1.1 para caminho / estrada)
18.31 "Pois quem é Deus, senão o SENHOR " Esta é uma alusão ao monoteísmo. Veja Tópico Especial:
Monoteísmo.
18.35
NASB, NKJV
"gentileza"
NRSV
"ajuda"
JPSOA
"cuidado"
NASB, JPSOA
notas de rodapé
"condescendência"
REB, NAB
"abaixar"
LXX
"instrução"
A raiz hebraica é "condescendência" (BDB 776,  )ענהou "humildade" (BDB 776, )ענוה. A BDB suporta a segunda
opção (NASB), mas A UBS Text Project dá a primeira opção uma classificação "B" (alguma dúvida, cf. NRSV).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.37-42
37
Persegui os meus inimigos, e os alcancei,
e só voltei depois de haver dado cabo deles.
38
Esmaguei-os a tal ponto, que não puderam levantar-se;
caíram sob meus pés.
39
Pois de força me cingiste para o combate
e me submeteste os que se levantaram contra mim.
40
Também puseste em fuga os meus inimigos,
e os que me odiaram, eu os exterminei.
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41

Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu;
clamaram ao SENHOR, mas ele não respondeu.
42
Então, os reduzi a pó ao léu do vento,
lancei-os fora como a lama das ruas.
18.37-42 Esta estrofe é a descrição do salmista de como, pela capacitação / socorro de YHWH, ele derrotou seus
inimigos. Mais uma vez, não é certo quem estes inimigos são, mas Sl. 18.41 implica que eles eram irmãos
israelitas (ou seja, o exército de Saul, Absalão, ou outros rebeldes).
1. Persegui os meus inimigos
2. os alcancei
3. não voltei (mas os inimigos sim, cf. Sl. 18.40)
4. os esmaguei
a. não puderam levantar
b. caíram sob meus pés
5. Pois de força me cingiste (ou seja, preparou para a ação) para combate
6. Me submetestes (ou seja, fez curvar) os que se levantaram contra mim
7. Os puseste em fuga
8. os que me odiaram, eu os exterminei
9. os reduzi a pó
10.lancei-os fora como a lama das ruas (cf. 2 Sam 22.43; Mq 7.10)
Observe alguns descrevem as ações de Davi permitida por YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.43-45
43
Das contendas do povo me livraste
e me fizeste cabeça das nações;
povo que não conheci me serviu.
44
Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu;
os estrangeiros se me mostram submissos.
45
Sumiram-se os estrangeiros
e das suas fortificações saíram, espavoridos.
18.43-45 Esta estrofe lida com o Rei de Israel em um lugar exaltado nos planos de YHWH para as nações. Israel
("povo" de Sl. 18.43a) foi concebido para informar as nações e atraí-las para a fé em YHWH (veja Tópico
Especial: Eterno plano redentor de YHWH). Mas note que Israel foi "controverso" (cf. Sl. 35.1).
Observe as diferentes frases que se referem aos não-israelitas (isto é, aos gentios).
1. o Rei de Israel (cf. Sl. 18.50), foi feito o cabeça das nações
2. as nações são um povo que o Rei não tinha conhecido, mas agora elas o serviam (BDB 712, KB
773, Qal IMPERFEITO)
3. Logo que estas nações ouvem o Rei elas
a. obedecem (BDB 1033, KB 1570, Niphal IMPERFEITO)
b. submetem (lit. "mentir" ou "enganar", mas usado no sentido de "encolher", possivelmente "magreza" ou
a redução de seu número e influência. O VERBO hebraico possui ambos os sentidos) - BDB 471, KB
469, Piel IMPERFEITO
c. desaparecem - BDB 615, KB 663, Qal IMPERFEITO
d. tremem - BDB 353, KB 350, Qal IMPERFEITO; só aqui no AT fora de suas fortalezas - (possivelmente
"adiposidade", BDB 689, ou KB 604, "prisão", cf. Mq. 7.17)
Observe todas os (nove) IMPERFEITOS que denotam uma ação em curso (ou seja, derrota contínua).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 18.46-50
46
Vive o SENHOR, e bendita seja a minha rocha!
Exaltado seja o Deus da minha salvação,
47
o Deus que por mim tomou vingança
e me submeteu povos;
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48

o Deus que me livrou dos meus inimigos;
sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários
e me livraste do homem violento.
49
Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó SENHOR,
e cantarei louvores ao teu nome.
50
É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei
e usa de benignidade para com o seu ungido,
com Davi e sua posteridade, para sempre.
18.46-50 Esta estrofe é a ação de graças do salmista a YHWH por seu caráter e ações!
Observe os títulos e caracterizações de YHWH.
1. vive - este é o ADJETIVO (BDB 311), que vem do VERBO "ser" (BDB 217), que é o significado de YHWH
(veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade). Ele é o único sempre vivo, o único vivo! A frase "como
YHWH vive", geralmente é uma introdução a um juramento, mas aqui ela introduz uma doxologia.
2. minha rocha - denota poder e estabilidade (cf. Sl 18.2, 31).
3. Deus ( )אלהda minha salvação
4. Seus atos em nome do Rei
a. executa vingança (BDB 668)
b. sujeitou povos
c. livra (cf. Sl. 18.50)
d. levanta-o acima de seus inimigos
e. resgata-o do homem violento
Observe à luz disto, o que o Rei de Israel irá fazer.
1. dar graças entre as nações
2. cantar louvores em Seu Nome
O Rei faz isso por causa da
1. A libertação de YHWH
2. A benignidade de YHWH ao rei e à sua descendência para sempre (cf. 2 Samuel 7)
18.49 Este versículo (ou 2 Sam. 22.50) é usado por Paulo em Rom. 15. 9 para mostrar que o plano da redenção de
YHWH, desde o início inclui os gentios (observe Gen. 1.26-27; 12.3; Êx 19.5-6).
Paulo também usou Dt. 32.43; Sl. 117. 1 e Is. 11.10. Sempre houve um plano de redenção eterno para todos os
seres humanos (veja Tópico Especial: Eterno plano redentor de YHWH).
18.50 "seu ungido" Veja Tópico Especial: Messias.
▣ "benignidade" Veja Tópico Especial: Benegnidade.
▣ "para sempre" Veja o Tópico Especial: Para sempre.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Faça uma lista dos títulos de Deus em Sl. 18.2.
2. Como Deus é descrito em Sl. 18.7-15?
3. Como você se enquadra em Sl. 18.16-19?
4. Sl. 18.20 ensina um "trabalho para a justiça"?
5. Da onde vem o título "rocha", usado para Deus? (Sl. 18.2, 31, 46 e Dt. 32.4, 31)
6. O que implica Sl. 18.43-45?
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SALMO 19
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

As obras e a Palavra de
Deus

A perfeita revelação
do SENHOR

Hino a Deus como
Criador da Natureza e
Provedor da Lei

A Glória de Deus na
Criação

Senhor, Filho da Justiça da
Salvação

19.1-4b

19.1-4b

19.1-6

19.1-2

Introdução MT
Para o diretor do
coro. Salmo de Davi.
19.1-6

19.3-5
19.4c-6

19.7-14

19.7-11

19.4c-6

19.7-10

A Lei do SENHOR

19.6

19.7-11

19.7
19.8
19.9

19.11-13
19.12-13

19.11-12
19.12-13
19.13

19.14

19.14

19.14

19.14

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é sobre como os humanos conhecem Deus. Eles não podem descobri-Lo. Ele deve revelar-se e
Ele tem duas maneiras.
B. A revelação de Deus deve ser recebida pessoalmente e implementada! Não é primariamente uma crença,
mas um relacionamento pessoal com Deus.
C. Este salmo tem sido uma grande bênção para minha vida de duas maneiras.
1. mostra a confiabilidade e preciosidade da Escritura (ie, Sl. 19.7-10)
2. dá esperança e paz em meio à luta diária contra o pecado (isto é, Sl. 19.11-14)
Oro muitas vezes a oração do versículo 14!
D. Breve Resumo
1. A revelação geral (Deus se revela na natureza, Sl 19.1-6, Rm 1.19-20; veja também Rom. 2.14-15).
2. A revelação especial (Deus revela-se por aquilo que Ele faz, cf. paralelo da linha 2), que está registrado
na Bíblia, porém supremamente em Seu Filho, Sl. 19.7-11, cf. João 1.1-14; 14.6, 9; 2 Co. 5.17-21 (veja
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Seminário Interpretação Bíblica on-line em www.freebiblecommentary.org que inclui informações sobre
os procedimentos hermenêuticos gerais e procedimentos especiais para diferentes gêneros)
3. A oração de entrega, Sl. 19.12-14
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 19.1-6
1
Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2
Um dia discursa a outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3
Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som;
4
no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz,
e as suas palavras, até aos confins do mundo.
Aí, pôs uma tenda para o sol,
5
o qual, como noivo que sai dos seus aposentos,
se regozija como herói, a percorrer o seu caminho.
6
Principia numa extremidade dos céus,
e até à outra vai o seu percurso;
e nada refoge ao seu calor.
19.1 "Os céus proclamam a glória de Deus" Isto é conhecido como "revelação natural". Romanos 1.19-20
expressa a mesma verdade de que todos podem conhecer algo sobre Deus, a partir criação física. Observe também
que Rm. 2.14-15 afirma uma testemunha moral interior em seres humanos.
▣ "céus" Observe Sl. 8.1; 50.6 e como eles se relacionam com a teologia de Rm. 1.19-20. Veja o Tópico
Especial: Céus.
▣ "glória" Veja BDB 458, nº 2, C, (2).
TÓPICO ESPECIAL: GLÓRIA (AT)
I. Seu significado básico
Há mais de vinte palavras hebraicas traduzidas como "glória" (doxa) pela LXX, mas a palavra hebraica
mais significativa é kabod (BDB 458-459, KB, 455-458). Seu significado básico é o que é pesado. Era um
termo comercial usado em transações de compras (ou seja, escalas). Ela veio ter um amplo campo semântico
onde o conceito de pesado se desenvolveu em peso, no valor de pessoas, lugares e coisas.
II. Usado por YHWH
A. Tornou-se uma maneira de descrever a presença pessoal de YHWH. Combinou Seu poder, majestade
(isto é, a transcendência) com a Sua pessoa e presença na realidade física (imanência).
B. ela denota YHWH na criação, cf. Sl. 19.1; 29.3, 9; 104.31
C. Foi utilizada para as Suas teofanias ligadas à formação de Seu povo da aliança. Ele é a "glória de Israel",
cf. 1 Sm. 15.29
1. o êxodo do Egito, cf. Nm. 14.22 (predito em Gênesis 15.12-21)
2. na nuvem especial de glória que conduziu e acompanhou o povo, cf. Êx 16.7, 10
3. a doação de Sua lei no Monte Sinai, cf. Êx. 24.16, 17
4. Seus atos de provisão e julgamento durante o período de peregrinação no deserto
a. rebelião inicial relacionada com o relatório dos doze espias, cf. Nm. 14.9-10
b. intercessão de Moisés em seus nomes, cf. Nm. 14.20-21
c. rebelião de Coré, cf. Nm. 16.19
d. crise pela falta de água, cf. Nm. 26.6
D. Pedido de Moisés para ver YHWH, cf. Êx. 33.18-23
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E. Ela foi usada para o próprio YHWH (isto é, Sua essência)
1. 1 Cr. 29.11
2. Sl. 106.20; Jr. 2.11; Os. 4.7; Rm. 1.23
3. Is. 42.8; 45.7; 48.11; 58.8; 60.1-2, 19 (Ap. 21.23; 22.5)
4. Zc. 2.5, 10
F. Foi utilizada em ligação com a presença de YHWH em / no
1. Tabernáculo, cf. Êx. 16.7, 10; 29.43; 40.34-35; Lv. 9.6, 23
2. Templo, cf. 1 Rs. 8.11; 2 Cr. 5.14; 7.1-3; Is. 6.3; Ag. 2.3, 9
3. Arca da Aliança, cf. 1 Sm. 4.22; Sl. 63.2; 78.61
G. Foi usada para a realeza de YHWH 1 Cr. 29.12-13; Sl. 24.7-10; 45.3
H. Foi usada para a natureza ética de YHWH (justiça), cf. Sl. 29.3; 97.6; Is. 42.8; 48.11; 58.8; Hc. 2.14
III. Usada para os seres humanos e as nações
A. humanos
1. paralela à "alma" (ou seja, nephesh), cf. Gn. 49.6; Sl. 16.9; 108.1
2. riqueza, cf. Gn 31.1; Sl. 49.16, 17; Is. 10.3; 61.6; 66.11-12
3. honra, cf. Gn. 45.13; Sl. 8.6; Ag. 2.7
4. reputação, cf. Jó 19.9; 29.20; Sl. 4.2; 49.17
5. esplendor, cf. 1 Cr. 29.12, 28; 2 Cr. 17.5; 18.13; 32.27
B. nações
1. Egito,
2. Efraim, cf. Os. 9.11
3. Samaria, cf. Os. 10.5
C. reis
1. Assuero, cf. Ester 1.4
2. Israel, cf. Sl. 21. 6
3. Antíoco IV, cf. Dn. 11.39
D. exércitos nacionais
1. Assíria, cf. Is. 8. 7
2. Israel, cf. Is. 17. 4
3. Kedar, cf. Is. 21.16
IV. Usado na descrição dos últimos dias (escatologia)
A. YHWH irá retornar ao seu novo templo, cf. Ez. 43.2, 4, 5; 44.4
B. YHWH trará o mundo consigo, cf. Is. 40.5; 59.19; 60.1-3; 66.18-19
C. YHWH trará a "nova" Jerusalém, cf. Is. 66.10; Zc. 12.7
V. O propósito da criação é glorificar a YHWH
A. criado para a Sua glória, cf. Is. 43.7
B. glória é devida a Ele, cf. 1 Cr. 16.29
C. cantar / louvar sua glória, cf. Sl. 66.2; 96.8; 115.1
D. tudo o fazemos, fazemos para Ele, para a Sua glória, cf. 1 Co. 10.31; 2 Co. 4.15; Ef. 5.22; 6.5; 1 Pd. 2.12
E. primeira declaração do Westminster Shorter Catechism
NASB
"firmamento"
NKJV, NRSV,
LXX
"firmamento"
NRSV nota de roda pé
"abóboda"
NJB, REB
"a abóbada do céu"
JPSOA
"céu"
O termo (BDB 956) é usado em Gn. 1.6, 7 (três vezes), 8, 14,15, 17. Denota o conceito hebraico da atmosfera
como uma cúpula sólida ou uma pele esticada (ou seja, tenda, Sl. 104.2; Is. 40.22). As janelas do céu devem ser
abertas para permitir que a chuva caia.
Observe que "céus" na linha 1 é paralelo à "firmamento" na linha 2.
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▣ "a obra das suas mãos" Esta frase afirma o envolvimento pessoal de YHWH na criação (cf. Is 48.13;
64.8). Ela reflete especificamente a sua criação pessoal de Adão em Gênesis 2.7 (ou seja, "formado", não falado à
existência).
19.2-3 "dia... noite" Observe a personificação de ambos o "dia" e a "noite". O ponto é que a criação contínua,
embora silenciosa (cf. Sl. 19.3), dá a revelação / mensagem sobre Deus (um bom defensor moderno deste conceito
é o "Movimento de Design Inteligente").
19.2 "discursa" Este VERBO (BDB 615, KB 665, Hiphil IMPERFEITO) tem o significado básico de uma "fonte
borbulhante" (cf. Pr. 18.4). Veio a ser usado metaforicamente pra falar
1. positivamente - Sl. 19.2; 119.171; 145.7; Pr. 1.23
2. negativamente - Sl. 59.7; 94.4; Pr. 15.28
▣ "e uma noite revela conhecimento" A humanidade sempre olhou com admiração e, por vezes, com idolatria os
céus estrelados (cf. 2 Rs. 23.5; Sl. 8.1, 3).
19.3 "Não há linguagem" Isto se refere a natureza silenciosa, mas poderosa, testemunha.
19.4
NASB, NKJV
"voz"
NRSV, JPSOA
"voz"
TEV, NJB,
NRSV, REB
"mensagem"
LXX, NASB
margem
"som"
NEB
"musica"
Peshitta
"palavras"
A MT usa ( קקםBDB 876 II, KB 1081 a partir )קו, o que denota uma "linha de fronteira", "melodia musical" (cf.
NEB). A UBS Text Project lhe dá uma classificação "A". No entanto, a LXX e a Jerome usa ( קולםBDB 876, KB
1083 a partir  )קולque significa "expressão", "palavra", "clamar", que parece se encaixar melhor no contexto
(mesma raiz no Sl. 19.3, ou seja, "voz"). A igreja primitiva usa (cf. citou) LXX.
▣ "por toda a terra... aos confins do mundo" Essas duas primeiras linhas de Sl. 19.4 são paralelismo
sinónimo. O impulso teológico é a disponibilidade universal da revelação de Deus aos seres humanos (cf. Is.
42.10; 49.6; 62.11). Todos são responsáveis pelo seu conhecimento de Deus (Rm. 1.18-3.18).
A revelação natural (isto é, através da criação física e uma testemunha moral interior) resulta em uma
responsabilidade espiritual por parte de todos os seres humanos (cf. Rm. 1.18-3.18). Uma vez que uma pessoa é
salva torna-se então uma forma de admiração, louvor e adoração ao Deus da criação (cf. Salmo 8).
19.4c-6 "o sol" Este cenário usando o sol não é uma descrição científica ou um relato mitológico mas a
linguagem típica do AT usando termos descritivos populares para um fenômeno natural. Observe as imagens.
1. o sol tem uma tenda (ou seja, casa), Sl. 19.4c
2. o sol é um noivo, Sl. 19.5a
3. o sol percorre um curso, Sl. 19.5b (ou seja, descrito em Salmos 19.6).
Como as luzes do sol ilumina toda a terra, assim também, a revelação do caráter, poder, beleza e design de
Deus é universal (cf. Sl. 19.4a, b). Todo ser humano sabe algo sobre Deus. O único outro lugar que "revelação
natural" é utilizada teologicamente para denotar a responsabilidade humana é Rm. 1.18-3.18.
Paulo também usa especificamente este versículo em Rm. 10.18 num contexto que denota a necessidade do
mundo ouvir / receber a mensagem de Deus em Cristo (isto é, o evangelho). Os rabinos da época de Paulo muitas
vezes colocaram várias citações em conjunto para fazer um ponto. Paulo foi treinado neste procedimento.
O salmista, possivelmente, pegou o sol como um servo de YHWH para criticar o culto ao Sol da ANE. Este
Salmo, como Gênesis 1, mostra YHWH como criador e controlador dos corpos celestes (ou seja, sol, lua, estrelas,
planetas, cometas, etc.). Eles não são deuses ou anjos que controlam, ou até mesmo afetam, a vida dos seres
humanos!
168

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 19.7-14
7
A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma;
o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices.
8
Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração;
o mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos.
9
O temor do SENHOR é límpido e permanece para sempre;
os juízos do SENHOR são verdadeiros e todos igualmente, justos.
10
São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado;
e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
11
Além disso, por eles se admoesta o teu servo;
em os guardar, há grande recompensa.
12
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13
Também da soberba guarda o teu servo,
que ela não me domine;
então, serei irrepreensível
e ficarei livre de grande transgressão.
14
As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença,
SENHOR, rocha minha e redentor meu!
19.7 "do SENHOR " Este é o nome da aliança para Deus, YHWH. Ele se origina a partir do VERBO hebraico "ser",
cf. Êx. 3.14. Os rabinos dizem que se refere a Deus em Sua relação especial na aliança de Israel. Veja o Tópico
Especial: Nomes para Divindade.
▣ "perfeita" Veja Tópico Especial: irrepreensível, inocente, inculpável, sem reprovação.
19.7-9 "lei... testemunho... preceitos... mandamento... temos... julgamentos" Estes são sinônimos da revelação
escrita de Deus. Veja o Tópico Especial: Termos de Revelação de Deus.
▣ "perfeita... certa... correta... pura... limpa... verdadeira " Estas são características da revelação escrita de
Deus. A Bíblia é a única e clara auto-revelação de Deus. Esta é uma afirmação de fé crucial. É normalmente
chamado de "inspiração" (veja abaixo Tópico Especial: Inspiração). Se você está interessado na minha evidência
para esta pressuposição de fé veja o vídeo: Por que eu confio no NT.
TÓPICO ESPECIAL: INSPIRAÇÃO
Esta é a afirmação de fé que Deus estava ativamente envolvido pelo Seu Espírito no registro dos seus atos,
promessas e vontade para a humanidade. É "a" auto-revelação divina! Esta divulgação é chamada de
"revelação". Seu registro para as gerações futuras é chamado de "inspiração".
O único uso da palavra "inspiração" na Bíblia é em 2 Tm. 3.16 e é, literalmente, "Deus exalou". Note que
"Escritura" no NT sempre se refere ao AT (ou seja, 2 Tm. 2.15 refere-se a educação judaica de
Timóteo). Observe o propósito da Escritura está em duas partes.
1. sabedoria que conduz à salvação, 2 Tm. 2.15
2. a educação na justiça, 2 Tm. 2.16
Observe como João 5.39; 1 Co. 15.3-4; e 1 Pe. 1.10-12 veem a AT apontando para Cristo. O próprio Jesus
afirma isso em Lucas 24.25-27! O Espírito guiou os escritores do AT (cf. 2 Pe 1.20-21). A igreja aceitou o
cânon (veja Tópico Especial: Canon) do AT. Viram-no como totalmente inspirado (cf. Mt 5.17-19). No
entanto, eles também perceberam que o NT, que contém palavras e obras de Jesus, foi a revelação final (cf. Mt
5.21-48; Hebreus 1.1-2). Jesus é a revelação completa, final e plena de YHWH (cf. Jo 1.1-5, 14; Colossenses
1.15-16). Ele cumpre a promessa do AT do Messias (ou seja, Mt 26.31, 56; 14.27, 49; Lucas 20.17; João
12.14-16; 13.18; 15.25; 17.12; 19.24-36; Atos 1.16; 3.18, 21-26; 4.25-28).
O Espírito deve abrir a mente e o coração antes que se possa entender (cf. Atos 8.34-35; 13.27). O Espírito
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conduziu os escritores bíblicos a expressarem em palavras, expressões e ilustrações humanas as verdades da
auto-revelação de Deus em Jesus (cf. João 14.26; 15.26-27; 1 Co. 2.10-11, 13-16).
Uma boa breve discussão está em Christian Theology, de Millard J. Erickson, 2ª ed., p. 224-245.
Também uma boa discussão literária sobre o processo de mudança de uma sociedade baseada em
documentos "orais" para documentos escritos é The Lost World of Scripture, de John H. Walton e D. Brent
Sandy, (2013).
19.7-11 "restaurar... fazer... regozijar... clarear... permanece... justo... mais desejável... mais doce... mais
desejável... admoesta... guarda..." Isso é o que a revelação escrita faz por nós. Oh, o valor das Escrituras para a
humanidade caída!
Observe os paralelos tríplices.
Títulos
para Revelação de YHWH

Descrição
da Revelação de YHWH

Propósito da revelação de YHWH
ou descrição Dele

Sl. 19.7a a lei do SENHOR

perfeita / irrepreensível

restaura a alma

Sl. 19.7b o testemunho do SENHOR

Fiel

dá sabedoria aos símplices
(Sl. 119.98-100)

Sl. 19.8a os preceitos do SENHOR

Reta

alegram o coração (Sl cf. 119.14)

Sl. 19.8b o mandamento do SENHOR

Pura

ilumina os olhos (Sl 36.9; 119.130)

Sl. 19.9a o temor do SENHOR

Límpida

e permanece para sempre

Sl. 19.9b os juízos do SENHOR

Verdadeira

Igualmente, justos (cf. Dt. 32.4;
Sl 119.138)

Sl. 19.10a Eles

mais desejável

ouro, mais do que muito ouro
depurado (Sl 119.72, 127)

Sl. 19.10b Eles

mais doce

mel, destilar dos favos (Sl 119.103)

Sl. 19.11a

teu servo

Admoesta

Sl. 19.11b

os guarda

grande recompensa

Que paralelismo e repetição poderosa! A revelação de Deus é redentora, informativa, prescritiva e uma bênção
real! Oh, graças a Deus pela revelação!
19.8-9 "justo" A raiz hebraica originalmente significava "uma vara de medir." Ela fala de um padrão para o
julgamento. O próprio Deus é esse padrão. Veja o Tópico Especial: Justiça.
19.9 "medo" Esse SUBSTANTIVO FEMININO (BDB 432, KB 433) significa "reverenciar" ou "com temor e
respeito." O conceito é usado frequentemente na Literatura da sabedoria (cf. Jó 4.6; 6.14; 22.4; 28.28; Sl. 5.7;
34.11; 90.11; 111.10; 119.38; Pr. 1.7; 2.5; 8.13; 9.10; 10.27; 14.26-27; 15.16; 16.6; 19.23; 22.4; 23.17). A
mensagem recorrente é que a reverencia / respeito / temor são o princípio da sabedoria! Sem Deus não há verdade,
apenas opiniões de humanos caídos e tradições (cf. Is. 29.13).
TÓPICO ESPECIAL: TEMOR (AT)
I. Notas de Gênesis 22.12
Este termo (BDB 431, KB 432) ocorre muitas vezes no AT em dois sentidos. Pode significar "temor" (Gn
3.10; 18.15; 20.8; 28.17; 32.8; 42.35; 43.18), mas em certos contextos ele muda para "reverência"
"respeito", ou "honra" ao descrever a atitude de um humano para com a Divindade. Observe os seguintes
textos: Gênesis 42.18; Êx. 1.17; 9.30; 18.21; Lv. 19.14, 32; 25.17, 36, 43; Dt. 6.2, 24; 10.12,
20; 14.23;17.19; 25.18; 28.58; 31.12-13; Sl. 33.8. Este "temor" deve emitir adoração e obediência (cf. Êx
20.20; Dt. 6.13, 24; veja Tópico Especial: Guardar). É uma relação de estilo de vida, não um conjunto de
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eventos isolados, lugares, credos ou regras. A obediência flui do respeito ao amor, não medo de
represálias. A desobediência é principalmente contra o amor, assim como a lei! Uma relação de com Deus
torna-se a prioridade da vida! Que "Abraão creu em Deus" (Gn 15.56) foi demonstrado em sua vida por
suas ações em Gênesis 22!
II. Notas de Isaías 41.10
Esta é uma palavra muito comum de YHWH ao Seu povo (cf. Is 41.13, 14; 43.1, 5; 44.2, 8; 51.7, 12; 54.4,
14). Observe por que eles deveriam não temer.
1. YHWH está pessoalmente com eles (ie, Sl. 23.4)
2. YHWH é sua aliança com Deus (ie, Gn 15.1; Êx 14.13; Jz. 6.23; Is. 41.10)
3. Ele vai fortalecê-los
4. Ele irá ajudá-los (Is. 41.10, 14)
5. Ele irá mantê-los (Is. 41.10, 13)
6. todos os que se opõem a eles serão
a. envergonhados
b. desonrados
c. reduzidos a nada (Is. 41.11-12)
d. perecer
▣
"permanece
para
sempre" Esta
Mateus. 5.18; 24.35; Mc. 13.31; Lucas 21.33.

mesma

verdade

é

expressa

por

Jesus

em

19.10 "eles são mais desejáveis do que o ouro... mel" Isto descreve sua atitude para com a revelação de
Deus? Sua Bíblia é a sua propriedade mais preciosa?
19.11 "por eles se admoesta o teu servo" Deus nos deu orientação para uma vida de paz e alegria, mas deve ser
vivida! Há um caminho divino (veja nota em Sl. 1.1) e devemos permanecer nele (cf. Mt 7.13-14).
19.12-13 Estes versículos são uma oração de reconhecimento que em meio a nossa atual ignorância da
humanidade caída e tola, Deus vai lidar eficazmente com a nossa natureza.
1. "Quem pode discernir os próprios erros?" (Sl. 40.12). Só Deus conhece o coração. Ele deve julgar (cf. Sl.
139.23-24; 1 Co. 4.4-5; Hb. 4.12-13).
2. "me absolver de falhas escondidas." Este é um IMPERATIVO de oração (BDB 667, KB
720, Piel IMPERATIVO). Observe que é "faltas escondidas", não uma rebelião de olhos abertos (cf. Lv. 4.2,
22, 27; 5.15-18; 22.14).
3. "Também da soberba guarda o teu servo" Este é outro IMPERATIVO da oração (BDB 362, KB
359, Qal IMPERATIVO). Esta é a rebelião de olhos abertos.
4. O ADJETIVO "soberba" (BDB 267) é usado várias vezes em Salmo 119 (cf. Sl 119.21, 51, 69, 78, 85, 122) e
traduzido como "arrogante", o que denota uma atitude de rebelião. Neste contexto, refere-se a pecados
conhecidos.
5. "Que ela não me domine" Este VERBO é um Qal IMPERFEITO, mas é usado em uma sentido JUSSIVO, este é
outro ponto da oração. O pecado é um mestre de escravo (cf. Rm 5.21; 6.9, 14, 17, 23).
As duas últimas linhas de Sl. 19.13 são os resultados pretendidos pelo salmista através da oração.
1. serei irrepreensível
2. eu serei absolvido de grande transgressão
O salmista tinha grande confiança no desejo e habilidade de YHWH de perdoar e esquecer pecado(s) (cf. Is. 1.18;
38.17; 43.25; 44.22; Mq 7.19). Nós só aprendemos esse mecanismo de perdão registrado no NT e na interpretação
da vida, ensinamentos, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Jesus, o Cristo (isto é, o evangelho). Como o
Salmo exalta a maravilha e a grandeza da revelação escrita de Deus, somente o NT revela o esplendor da
revelação encarnada de Deus (isto é, a Palavra Viva)! Jesus é a revelação suprema de Deus (cf. Jo 1.1-14; Cl.
1.13-17; Hebreus 1.2-3).
19.14 Na luz do poder da revelação de Deus e Seu maravilhoso perdão, o salmista continua a sua oração.
171

1. Que as palavras da minha boca (um VERBO, BDB 224, KB 243, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO, controla nº 1, 2, 3)
2. Deixe as meditações do meu coração
3. "Aceitável" (BDB 953) é:
a. um termo sacrificial comum em Levítico
b. uma palavra muito comum na literatura da sabedoria
NVI traduz como:
1) agradável / prazerosa / prazer
2) aceitável / aceita
3) favor / favorecida
4) adequada
5) deliciosa
Uma vez que nós O conhecemos e somos mudados por Ele, nós queremos viver de uma forma que O agrade. Um
caminho que leve outros até Ele. O verdadeiro perdão deve demonstrar uma vida em continua mudança para a
semelhança à Deus (Rm. 8.28-30; 2 Co 3.18; Gl. 4, 19; Ef. 1.4; 4.13; 1 Ts. 4.3; 5.23; 2 Ts. 2.13; Tito 2.14; 1 Pe
1.15)! O objetivo da fé bíblica não é o céu quando morremos, mas a semelhança a Cristo agora!
▣ Vários títulos descritivos fecham este Salmo como eles começaram no Salmo 18 (cf. Sl. 19.2).
1. YHWH (sempre vivo, sempre presente, único Deus)
2. Rocha
3. Redentor (Qal PARTICÍPIO)
TÓPICO ESPECIAL: RESGATE/REMIR
I. ANTIGO TESTAMENTO
A. Há fundamentalmente dois termos legais hebraicos que expressam este conceito.
1. Ga’al (BDB 145 I, KB 169 I), que basicamente significa "libertar por meio de um preço pago”.
Uma forma do termo go’el acrescenta ao conceito um intermediário pessoal, geralmente um membro
da família (e.e., parente remidor). Este aspecto cultural do direito para comprar de volta objetos,
animais, terra (cf. Levítico 25, 27), ou parentes (cf. Rute 4.14; Is 29.22) é transferido teologicamente
à libertação de Israel do Egito (cf. Êx 6.6; 15.13; Sl 74.2; 77.15; Jr 31.11). Ele Se torna "o redentor”
(cf. Jó 19.25; Sl 19.14; 78.35; Pv 23.1; Is 41.14; 43.14; 44.6, 24; 47.4; 48.17; 49.7, 26; 54.5, 8;
59.20; 60.16; 63.16; Jr 50.34).
2. Padah (BDB 804), que basicamente significa "libertar” ou "resgatar”
a. a redenção do primogênito (Êx 13.13, 14 e Nm 18.15-17)
b. redenção física é contrastada com redenção espiritual (Sl 49.7, 8, 15)
c. YHWH redimirá Israel de seu pecado e rebelião (Sl 130.7, 8)
B. O conceito teológico envolve vários itens relacionados.
1. Há uma necessidade, uma servidão, uma penalidade, uma prisão.
a. física
b. social
c. espiritual (cf. Sl 130.8)
2. Um preço deve ser pago pela liberdade, libertação e restauração.
a. da nação de Israel (cf. Dt 7.8)
b. do indivíduo (cf. Jó 19.25-27; 33.28; Isa. 53)
3. Alguém deve atuar como um intermediário e benfeitor. Em ga’al este é geralmente um membro da
família ou parente próximo (i.e., go’el, BDB 145).
4. YHWH muitas vezes Se descreve em termos familiares.
a. Pai
b. Esposo
c. Parente Próximo Remidor/vingador
Redenção era assegurada através da agência pessoal de YHWH; um preço era pago e a redenção era obtida!
II. NOVO TESTAMENTO
172

A. Há vários termos usados para expressar o conceito teológico.
1. Agoraz (cf. I Co 6.20; 7.23; II Pe 2.1; Ap 5.9; 14.3, 4). Este é um termo comercial que reflete um
preço pago por algo. Nós somos pessoas compradas por sangue que não controlamos nossas próprias
vidas. Nós pertencemos a Cristo.
2. Exagoraz (cf. Gl 3.13; 4.5; Ef 5.16; Cl 4.5). Este é também um termo comercial. Reflete a morte
substitutiva de Jesus em nosso lugar. Jesus levou a "maldição” de uma lei baseada no desempenho
(i.e., Lei Mosaica. Cf. Ef 2.14-16; Cl 2.14), que os seres humanos pecadores não poderiam realizar.
Ele levou a maldição (cf. Dt 21.23) por nós todos (cf. Marcos 10.45; II Co 5.21)! Em Jesus, a justiça
e o amor de Deus fundem-se em perdão, aceitação e acesso plenos!
3. Lu , "libertar”
a. Lutron, "um preço pago” (cf. Mt 20.28; Marcos 10.45). Estas são palavras poderosas da própria
boca de Jesus a respeito do propósito de Sua vinda, para ser o Salvador do mundo pagando uma
dívida do pecado que Ele não devia (cf. João 1.29).
b. Lutro , "libertar”
(1) remir Israel (Lucas 24.21)
(2) dar-Se para remir e purificar um povo (Tito 2.14)
(3) para ser um substituto sem pecado (I Pe 1.18, 19)
c. Lutr sis, "redenção”, "salvação” ou "libertação”
(1) profecia de Zacarias sobre Jesus, Lucas 1.68
(2) louvor de Ana a Deus por Jesus, Lucas 2.38
(3) sacrifício melhor de Jesus, uma vez oferecido, Hb 9.12
4. Apolytr sis
a. redenção na Segunda Vinda (cf. Atos 3.19-21)
(1) Lucas 21.28
(2) Romanos 8.23
(3) Efésios 1.14; 4.30
(4) Hebreus 9.15
b. redenção na morte de Cristo
(1) Romanos 3.24
(2) I Coríntios 1.30
(3) Efésios 1.7
(4) Colossenses 1.14
5. Antilytron (cf. I Tm 2.6). Este é um texto crucial (como é Tito 2.14) que vincula libertação à morte
substitutiva de Jesus na cruz. Ele é o único sacrifício aceitável, o único que morre por "todos” (cf.
João 1.29; 3.16, 17; 4.42; I Tm 2.4; 4.10; Tito 2.11; II Pe 3.9; I João 2.2; 4.14).
B. O conceito teológico no NT.
1. A humanidade está escravizada ao pecado (cf. João 8.34; Rm 3.10-18; 6.23)
2. A servidão da humanidade ao pecado tem sido revelada pela Lei Mosaica do AT (cf. Gálatas 3) e o
Sermão do Monte de Jesus (cf. Mateus 5-7). O desempenho humano tem se tornado uma sentença de
morte (cf. Cl 2.14)
3. Jesus, o cordeiro de Deus sem pecado, veio e morreu em nosso lugar (cf. João 1.29; II Co 5.21).
Nós fomos comprados do pecado de modo que nós possamos servir a Deus (cf. Romanos 6).
4. Por implicação tanto YHWH quanto Jesus são "parente próximo” que atuam em nosso benefício.
Isto continua as metáforas familiares (i.e., pai, esposo, filho, irmão, parente próximo).
5. Redenção não foi um preço pago para Satanás (i.e., teologia medieval), mas a reconciliação da
palavra de Deus e justiça de Deus com o amor e provisão plena de Deus em Cristo. Na cruz a paz foi
restaurada, a rebelião humana foi perdoada, a imagem de Deus na humanidade é agora plenamente
funcional novamente num relacionamento íntimo!
6. Há ainda um aspecto futuro de redenção (cf. Rm 8.23; Ef 1.14; 4.30), que envolve a ressurreição
dos nossos corpos e intimidade pessoal com o Deus Triúno (veja Tópico Especial: A Trindade).
Nossos corpos ressurretos serão como o dEle (cf. I João 3.2). Ele tinha um corpo físico, mas com um
aspecto extradimensional. É difícil definir o paradoxo de I Co 15.12-19 com I Co 15.35-58.
Obviamente há um corpo físico, terreno e haverá um corpo celestial, espiritual. Jesus tinha ambos!
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que é a "revelação geral"? O que ela fala a você sobre Deus?
2. O que está incluído na "revelação especial"? O que ela fala a você sobre Deus?
3. Por que há dois nomes diferentes para Deus usados neste Salmo?
4. Você tem tanta alegria na Lei de Deus como este Salmo descreve?
5. Liste as características da lei.
6. O que devo fazer sobre os pecados desconhecidos?
7. O que são "pecados de soberba"? O que há de tão sério sobre eles no AT?
8. Qual é o significado de Sl. 19.14 para você?
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SALMO 20
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração para a vitória sobre
os inimigos

A garantia da obra
salvadora de Deus

Oração para a vitória do
Rei em Batalha

Uma oração para a vitória

Oração para o Rei

20.1-3

20.1-3

20.1-5

20.1-2

Introdução MT
Para o diretor do
coro. Salmo de Davi.
20.1-3

20.3-4
20.4-5

20.4-5

20.4-5
20.5ª
20.5b

20.6-9

20.6

20.6-8

20.6-8

20.7-8

20.6
20.7-8

20.9

20.9

20.9

20.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este pode ter sido um prelúdio litúrgico para a batalha, como o Salmo 21 é uma liturgia da casa de
acolhimento do rei vitorioso e do exército.
B. As ofertas de Sl. 20.3 (ou seja, "refeição" e "gordura") podem ter sido a oferta do sacrifício esperado antes
de uma batalha.
C. A canção / grito e as bandeiras de Sl. 20.5 podem ter sido as formas esperadas de boas-vindas para casa do
rei vitorioso.
Salmo 21 pode ser a canção que se refere o Sl. 20.5.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 20.1-3
1
O SENHOR te responda no dia da tribulação;
o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança.
2
Do seu santuário te envie socorro
e desde Sião te sustenha.
3
Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares
e aceite os teus holocaustos. Selah.
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20.1-3, 4-5 Esta estrofe é uma oração, assim como é Sl. 20.4-5, para pleitear com YHWH uma ajuda para o
representante de Sua aliança (cf., o rei Davídico, cf. 1 Sm. 8.7; 10.19) no campo de batalha (cf. Sl 20.5, 7).
Observe a série de IMPERFETOS usados em um sentido JUSSIVO (cf. NASB, NRSV, REB, NIV, JPSOA, ou seja,
pedidos de oração) em Sl. 20.1-5.
1. Que o SENHOR te responda - BDB 772, KB 851, Qal IMPERFEITO
2. Que o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança - BDB 960, KB 1305, Piel IMPERFEITO
3. Que Ele te envie socorro do seu santuário - BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERFEITO
4. Que Ele te sustenha desde Sião - BDB 703, KB 761, Qal IMPERFEITO
5. Que Ele lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares - BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO
6. Conceda-te o desejo do seu coração - BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 21.2; 37.4
7. Que Ele cumpra todos os teus conselhos / propósito - BDB 569, KB 583, Piel IMPERFEITO
8. Que Ele cumpra todas as suas petições - o mesmo que o nº 7
20.1 "no dia da tribulação" Esta é uma frase recorrente (Gn. 35.3; 2 Rs. 19.3; Sl. 50.15; 77.2; 86.7; Pr. 24.10;
25.19; Is. 37.3; Jr 16.19; Ob. 1.12, 14; Na 1.7; Hc. 3.16). São muitos os diferentes problemas da vida que ocorrem
neste mundo caído. A novidade é que Deus está ciente dos nossos problemas (ou seja, Ex. 3.7-8) e está conosco
em meio a esses problemas. Ele é a resposta a todas as necessidades humanas e surpreendentemente Ele está
vindo ao nosso encontro!
O termo "dia" (BDB 398) tem várias conotações.
TOPICO ESPECIAL: DIA (YOM)
Teorias do significado de yom (dia) tiradas e adaptadas de OT Survey I Notebook [Cadernos de Pesquisa
do AT I] de Dr. John Harris (Deão da School of Christian Studies e Professor de AT na East Texas Baptist
University):
1. A teoria do Período Literal de Vinte e Quatros Horas
Esta é a abordagem direta (cf. Êx 20.9-11). Questões decorrentes desta abordagem:
a. Como houve luz no dia um quando o sol não foi criado até dia 4?
b. Como todos os animais (especialmente aqueles originais a outras partes do mundo) foram
nomeados em menos de um dia? (cf. Gn 2.19-20)?
2. A Teoria do Dia-Era
Esta teoria tenta harmonizar ciência (particularmente geologia) com Escritura. Esta teoria afirma
que os "dias" foram "eras geológica" na duração. Sua duração é desigual, e aproxima as várias
camadas descritas na geologia uniformitária. Cientistas tendem a concordar com o desenvolvimento
geral de Gn 1: vapor e uma massa aquosa precederam a separação de terra e mar antes do
aparecimento de vida. A vida vegetal veio antes da vida animal, e o gênero humano representou a
última e a mais complexa forma de vida. Questões decorrentes desta abordagem.
a. Como as plantas sobreviveram por "eras" sem o sol?
b. Como a polinização aconteceu nas plantas se os insetos e os pássaros não foram criados até "eras"
depois?
3. A Teoria Alternada Era-Dia
Os dias são de fato períodos de vinte e quatro horas, mas cada dia é separado por era na qual o que
foi criado desenvolveu-se. Questões decorrentes desta abordagem.
a. Os mesmos problemas surgem como na Teoria Dia-Era.
b. O texto indica "dia" ser usado tanto como vinte e quatro horas e como uma era?
4. A Teoria Criação-Catástrofe Progressiva
Esta teoria é como segue: entre Gn 1.1 e 1.2, houve um período indefinido de tempo em que as eras
geológicas aconteceram; durante este período, as criaturas pré-historicas na ordem sugerida pelos
fósseis foram criadas; por volta de 200.000 anos atrás, um desastre sobrenatural ocorreu e destruiu
muito da vida neste planeta e tornou muitos animais extintos; depois os dias de Gênesis 1 ocorreram.
Esses dias referem-se à re-criação, em vez de uma criação original.
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5. A Teoria do Éden Somente
O relato da criação refere-se somente à criação e aspectos físicos do Jardim do Éden.
6. A Teoria do Intervalo
Baseado em Gn 1.1, Deus criou um mundo perfeito. Baseado em Gn 1.2, Lúcifer (Satanás) foi
encarregado do mundo e se rebelou. Deus então jugou Lúcifer e o mundo pela completa destruição.
Por milhões de anos, o mundo foi deixado só e as eras geológicas passaram. Baseado em Gn 1.3-2.3,
in 4004 A.E.C., os seis dias de vinte quatro horas literais da re-criação ocorreram. Bispo Ussher
(1654 A.D.) usou as genealogias de Gênesis 5 e 11 para calcular e datar a criação da humanidade ca.
4004 A.E.C. No entanto, as genealogias não representam esquemas cronológicos completos.
7. A Teoria da Semana Sagrada
O escritor do livro de Gênesis usou o conceito de dias e uma semana como um meio literário para
expor a mensagem divina da atividade de Deus na criação. Tal estrutura ilustra a beleza e a simetria
da obra criativa de Deus.
8. A Inauguração do Templo Cósmico
Esta é uma visão recente de John H. Walton, The Lost World of Genesis One [O Mundo Perdido de
Gênesis Um], IVP [Intervarsity press], 2009, que vê os seis dias como uma "ontologia funcional, não
uma ontologia material. Descrevem Deus ordenando ou estabelendo um universo em funcionamento
para o bem da humanidade. Isto encaixa as outras cosmologias antigas. Por exemplo, os primeiros
três dias representariam Deus provendo "estações (i.e. tempo)," "clima (i.e. para safras)" e alimento.
A frase repetida "é bom" denotaria funcionalidade.
O sétimo dia descreveria Deus entrando no Seu "templo cósmico" plenamente funcional e habitado
como seu legítimo proprietário, controlador e diretor. Gênesis 1 não tem nada a ver com a criação
material da matéria mas a ordenação dessa matéria para um lugar em funcionamento para Deus e os
seres humanos terem comunhão.
Os "dias" se tornam um meio literário para comunicar o consenso geral do Antigo Oriente Próximo
de que
a. não há nenhuma distinção entre o "natural" e o "sobrenatural"
b. a Divindade está envolvida em cada aspecto da vida. A singularidade de Israel não era sua
cosmovisão geral mas o seguinte
(1) seu monoteísmo
(2) a criação foi para a humanidade, não para os deuses
(3) não há nenhum conflito entre os deuses nem os deuses e a humanidade no relato de Israel.
Ela não tomou emprestado seu relato da criação de outros mas compartilhou a cosmovisão geral deles.
O termo "dia" geralmente se refere a um ciclo de 24 horas de rotação da Terra (isto é, Ex. 20.9-10), mas ele
pode se referir a um período de tempo não especificado (cf. Gn 2.4; 5.2 ; Rute 1.1, Sl 50.15; 90.4; Isa 4.2;
11.2; Eclesiastes 7.14; Zc 4.10).

▣ "o nome do Deus de Jacó" Há dois tópicos especiais que iluminam esta frase.
1. Tópico Especial: Nomes para a divindade
2. Tópico Especial: O nome de YHWH
NASB
NKJV
NRSV, TEV,
NJB, LXX
JPSOA
REB

"te eleva em segurança"
"te defende"
"te protege"
"te mantem seguro"
"é a sua torre de força"

177

O VERBO NA MT (BDB 960, KB 1305, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) vem da raiz "estar alto",
e, assim, inacessível e seguro (cf. Sl. 59.1; 69.29; 91.14; 107.41). Este é o mesmo cenário de uma alta fortaleza de
defensa usada em Sl. 18.2!
20.2 "Do santuário... de Sião" Estas são as linhas paralelas da poesia. Ambas referem-se ao templo em
Jerusalém. Ela não foi construída na época de Davi, mas o tabernáculo estava lá. Jerusalém foi construída sobre
sete colinas; o templo foi construído no Monte Moriá (cf. 1 Cr 21.18; 2 Cr. 3.1). O Monte Sião era o local da
fortaleza dos Jebuseus que foi capturada por Davi (cf. 2 Sm 5.7; 1 Cr 11.5), bem como o local para o seu
palácio. Ele se tornou o nome usado para toda a cidade de Jerusalém e a frase "filha de Sião" para o povo de Israel
(cf. 2 Rs. 19.21).
Observe que Sl. 20.6 usa a expressão "do seu santo céu", que é outro paralelo.
20.3 "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 20.4-5
4
Conceda-te segundo o teu coração
e realize todos os teus desígnios.
5
Celebraremos com júbilo a tua vitória
e em nome do nosso Deus hastearemos pendões;
satisfaça o SENHOR a todos os teus votos.
20.4 "Conceda-te segundo o teu coração" Esta é "a" questão da paz e confiança. Um bom exemplo de um
desejo apropriado para um rei da linhagem de Davi é a oração de Salomão de dedicação do templo (cf. 1 Rs. 8.2261).
20.5
NASB
NKJV, LXX
NRSV, TEV,
JPSOA
NJB
REB

"Celebraremos com júbilo"
"regozijemo-nos"
"gritamos de alegria"
"com alegria aclamamos"
"Vamos cantar em voz alta o seu louvor"

Este VERBO (BDB 943, KB 1247, Piel COORTATIVO) indica um "grito" para o bem ou mal, dependendo do
contexto. Aqui eles estão se regozijando com a vitória militar realizada por YHWH (cf. Sf. 3.14).
▣ "hastearemos pendões" Isto segue ( דגלBDB 186, KB 213, Qal IMPERFEITO [encontrado somente aqui no AT]
usado em um sentido COORTATIVO). Seria um procedimento bem-vindo e esperado para o rei e militar vitorioso.
A NET Bible (p. 875) recomenda uma emenda a outra raiz verbal, נגיל, de BDB 162 com PREPOSIÇÃO. A NET
Bible sugere que isso se encaixa no paralelismo melhor e também observa Sl. 89.16, onde o VERBO é usado em
conexão com "em seu nome."
▣ "votos" Este SUBSTANTIVO raro (BDB 982) é encontrado apenas duas vezes no AT, aqui e em
Sl. 37.4. O VERBO raiz (BDB 981) significa "pedir". A raiz ocorre em vários nomes (cf. 1 Sm 9.2, 3, 5; 1 Cr. 1.48,
49; 4.24; 6.24).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 20.6-9
6
Agora, sei que o SENHOR salva o seu ungido;
ele lhe responderá do seu santo céu
com a vitoriosa força de sua destra.
7
Uns confiam em carros, outros, em cavalos;
nós, porém, nos gloriaremos em o nome do SENHOR, nosso Deus.
8
Eles se encurvam e caem;
178

nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé.
9
Ó SENHOR,
dá vitória ao rei; responde-nos, quando clamarmos.
20.6-9 O salmista (isto é, o rei, um sacerdote, ou um coletivo SINGULAR, Sl. 20.9 se encaixa nesta última opção
melhor) afirma sua confiança que YHWH vai responder apropriadamente.
1. Agora eu sei - BDB 393, KB 390, Qal PERFEITO
2. YHWH salva - BDB 446, KB 448, Hiphil PERFEITO
O VERBO denota uma confiança afirmada (cf. Sl. 56.9; 118.6; Rm. 8.31-39). YHWH vai ouvir e responder de
forma positiva (cf. Sl. 20.6b, c). O rei e o povo da aliança são parte de um plano de redenção universal maior para
toda a humanidade (veja Tópico Especial: Eterno plano redentor de YHWH).
20.6 "seu ungido" Este é o VERBO hebraico "ungir" (BDB 603), que se tornou um título popular para o rei
especial vindouro de Deus (Sl. 2.2; 18.50). Veja Tópicos Especiais:
1. Títulos do AT da Vinda do Único
2. "Messias"
▣ "Sua destra" Esta é uma expressão idiomática Hebraica de poder, autoridade para agir. Ver Tópico Especial:
Mão.
20.7 O VERBO "gloriar" (BDB 269, KB 269, Hiphil IMPERFEITO) é, literalmente, "causa de lembrar." Isso denota
que alguém confia no:
1. poder humano (ou seja, carros, cavalos, soldados, armas, etc.)
2. YHWH e Suas promessas
Aqui estão alguns bons textos paralelos - Dt. 20.1; 31.6, 8; Jz. 7.2; 1 Sm. 17.45, 47; 2 Cr. 20.17; 32.8; Sl. 33.16,
17; 44.2-3, 4-8; 60.11-12; 146.3-7; 147.10; Pr. 21.31; Is. 31.3; Jr. 17.5; Zc. 4.6! Em que você está confiando / se
gloriando?
▣ "nó, porém, nos gloriaremos" O VERBO (BDB 209, KB 209, Hiphil IMPERFEITO) significa "motivo para se
lembrar", com a conotação de regozijo ou louvor em algum evento passado, bênção ou pessoa. O conceito de
"gloriar" é significativo na Bíblia; Note especialmente Jr. 9.23-24. Veja o uso do conceito nos escritos de Paulo no
Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: VANGLÓRIA
Os termos gregos kauchaomai, kauch ma e kauch sis são usados cerca de 35 vezes por Paulo e somente outras
duas vezes no restante do NT (ambas em Tiago). Seu uso predominante está em I e II Coríntios.
Há duas verdades principais relacionadas com a vanglória:
A. nenhuma carne se gloriará/vangloriará-se diante de Deus (cf. I Co 1.29; Ef 2.9)
B. os devem gloriar-se no Senhor (cf. I Co 1.31; II Co 10.17, que é uma alusão a Jr 9.23, 24).
Portanto, um vangloriar-se/gloriar-se apropriado e inapropriado (i.e., orgulho).
A. apropriado
1. na esperança da glória (cf. Rm 4.2)
2. em Deus através do Senhor Jesus (cf. Rm 5.11)
3. na cruz do Senhor Jesus Cristo (i.e., o tema principal de Paulo, cf. I Co 1.17, 18; Gl 6.14)
4. Paulo gloria-se em:
a. seu ministério sem compensação (cf. I Co 9.15,16)
b. sua autoridade de Cristo (cf. I Co 10.8, 12)
c. seu não vangloriar-se no trabalho de outros homens (como alguns em Corinto estavam, cf. II Co
10.15)
d. sua herança racial (como outros estavam fazendo em Corinto, II Co 11.17; 12.1, 5, 6)
e. suas igrejas
(1) Corinto (II Co 7.4, 14; 8.24; 9.2; 11.10)
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(2) Tessalônica (cf. II Ts 1.4)
(3) sua confiança no conforto e libertação de Deus (II Co 1.12)
B. Inapropriada
1. em relação à herança judaica (cf. Rm 2.17, 23; 3.27; Gl 6.13)
2. alguns na igreja corintiana estavam se vangloriando
a. nos homens (cf. I Co 3.21)
b. na sabedoria (cf. I Co 4.7)
c. na liberdade (cf. I Co 5.6)
3. falsos mestres tentaram vangloriar-se na igreja em Corinto (cf. II Co 11.12)
20.8 Note o paralelismo antitético. Há consequências para nossas palavras / ações!
20.9 "Óh, SENHOR" Este é um pedido de oração e clamor (BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO (cf. Sl 3.7,
6.4; 17.13) Veja: Tópico Especial: A Salvação (AT).
▣ "responde-nos, quando clamarmos" A forma gramatical do VERBO é um Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO. A LXX e várias traduções para o inglês veem isto se referir às orações do povo para o Rei
(cf. Sl. 20.6; Sl. 21.7; NRSV; TEV; NJB; REB) ou "Rei" pode se referir a YHWH (cf. Targums 'UBS Handbook,
p 202; note também Sl. 98.6; 145.1). Veja o Tópico Especial: O Reino de Deus.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste todos os pedidos de oração nos versículos 1-5.
2. O que significa "Conceda-te o desejo do seu coração"?
3. O versículo 5 implica uma vitória militar? Por quê?
4. Quem é o "ungido" de YHWH?
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SALMO 21
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor pelo Livramento

Alegria na salvação
do SENHOR

Ação de graças após a vitória
do Rei na Batalha (paralelo
com o Salmo 20)

Louvor pela vitória

Para a Cerimônia de Coroação

21.1-2

21.1-7

21.1-2

21.1-2

21.3-4

21.3-4

21.3-4

21.5-7

21.5-6

21.5-7

Introdução MT
Para o diretor do
coro. Salmo de Davi.
21.1-6

21.7-13

21.7-9b
21.8-12

21.8-10

21.8-10
21.9c-12

21.11-12
21.13

21.13

21.11-12
21.13

21.13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Os Salmos 20 e 21 podem estar ligados. O Salmo 20 é a oração litúrgica pela vitória na batalha e o Salmo
21 é a litúrgica das boas vindas do Rei e dos soldados em casa pela vitória.
B. Observe as possíveis estrofes. Ao comparar as divisões de estrofe de várias traduções para o inglês uma
pessoa pode verificar quantas verdades principais são expressas em um salmo.
1. NASB - 2
2. NKJV - 5
3. NRSV - 4
4. NJB - 6
Obviamente, é difícil ter certeza de como identificar essas estrofes. Muitas vezes não existe nenhum marcador
textual. Os estudantes modernos devem:
1. Verificar o paralelismo
2. Verificar o ritmo padrão de Hebreus
3. Verificar o assunto relacionado a matéria (cada estrofe tem um assunto importante)
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 21.1-6
1
Na tua força, SENHOR, o rei se alegra!
E como exulta com a tua salvação!
2
Satisfizeste-lhe o desejo do coração
e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Selah.
3
Pois o supres das bênçãos de bondade;
pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro.
4
Ele te pediu vida,
e tu lha deste;
sim, longevidade para todo o sempre.
5
Grande lhe é a glória da tua salvação;
de esplendor e majestade o sobrevestiste.
6
Pois o puseste por bênção para sempre
e o encheste de gozo com a tua presença.
21.1 Observe o paralelismo sinónimo entre "na tua força" e "a tua salvação"
O termo (BDB 447, FEMININO SINGULAR) que é traduzido como a salvação tem várias conotações possíveis.
1. prosperidade - Jó 30.15
2. libertação / socorro - 2 Sm. 10.11; 1 Cr. 19.12; Sl. 22.1
3. salvação - Gn. 49.18; Sl. 3.2, 8; 14.7; 35.3; 53.6; 62.2; e muitos mais
4. vitória - Êx. 15.2; Sl. 20.6; 21.1, 5; 44.4; 68.20-21; 118.14, 15, 21
YHWH é a nossa grande esperança e não há nenhuma outra! À luz disto, os fiéis seguidores (neste contexto, o
Rei) continuaram a:
1. se alegrar - BDB 970, KB 1330, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 9.2
2. Exultar - BDB 162, KB 189, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 9.14
21.2 Este versículo parece conectar-se a Sl. 20.4 e está ligado à oração do Rei pela vitória militar.
Observe os dois VERBOS PERFEITOS paralelos (ação completa).
1. deu - BDB 678, KB 733, Qal PERFEITO
2. não tenha retido - BDB 586, KB 602, negativo, Qal PERFEITO
NASB, NKJV,
NRSV
"pedido"
NJB
"oração"
LXX
"desejo"
NEB
"pedir"
A palavra (BDB 77, KB 92) é encontrada somente aqui no AT. Parece, no contexto, se referir a uma oração de um
ritual litúrgico antes da batalha, possivelmente no tabernáculo / templo.
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII. Alguns comentaristas acreditavam representar um
ponto na liturgia onde há uma transição para outro ato litúrgico (ou seja, o louvor, música, sacrifício, uma outra
leitura litúrgica, curvar-se, etc.).
21.3-6 Estas são as ações de YHWH em nome do Rei.
1. encontrá-lo com as bênçãos de coisas boas (ou seja, YHWH recebe o rei vitorioso)
2. colocar uma coroa de ouro fino em sua cabeça (ou seja, uma reafirmação da soberania ou a transferência
litúrgica do capacete da batalha pela coroa real)
3. deu-lhe a sua oração para a vida (ou seja, a vitória na batalha)
4. colocado sobre ele:
a. esplendor (BDB 217)
b. majestade (BDB 214) - estas são descrições de YHWH (cf. 1 Cr 16.27; Sl 45.3; 96.6; 104.1; 111.3), por
causa da imagem de YHWH na humanidade eles compartilham estes atributos (cf. Sl. 8.5)
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1. o abençoa por uma vida longa ('olam deve ser interpretado no contexto, veja Tópico Especial em Sl. 9.5;
um paralelo literário seria "viva longa ao rei", cf. 1 Sm 10.24; 1. Rs. 1.25, 31, 34, 39; Dn. 2.4; 3.9)
2. torna-lo alegre na tua presença
Não é apenas o Rei que é o destinatário das ações de YHWH, mas por meio dele todas as pessoas da aliança.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 21.7-13
7
O rei confia no SENHOR
e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará.
8
A tua mão alcançará todos os teus inimigos,
a tua destra apanhará os que te odeiam.
9
Tu os tornarás como em fornalha ardente,
quando te manifestares; o SENHOR, na sua indignação,
os consumirá, o fogo os devorará.
10
Destruirás da terra a sua posteridade
e a sua descendência, de entre os filhos dos homens.
11
Se contra ti intentarem o mal
e urdirem intrigas,
não conseguirão efetuá-los;
12
porquanto lhes farás voltar as costas
e mirarás o rosto deles com o teu arco.
13
Exalta-te, SENHOR, na tua força!
Nós cantaremos e louvaremos o teu poder.
21.7 "o rei confia no SENHOR " Esta é uma afirmação de orientação da fé do rei (BDB 105, KB
120, Qal PARTICÍPIO ATIVO, cf. Sl 4.5; 9.10; 13.5; 22.4, 5, 9; e muitas outras). O rei tem força, alegria e libertação
apenas através de YHWH.
▣ "a misericórdia do Altíssimo" O termo especial aliança "misericórdia" (hesed, BDB 338, veja o Tópico
Especial: Benignidade) significa lealdade à aliança de YHWH. YHWH é sempre fiel, o rei e a nação serão
também, se continuarem a "confiar" (BDB 105, KB 120) n'Ele (cf. Sl 125.1). Neemias 9 é um registro da
fidelidade de YHWH e infidelidade de Israel!
Para "Altíssimo" (Elyon, BDB 751) veja Tópico Especial: Nomes para Divindade .
NASB, LXX,
JPSOA
NKJV, NRSV
TEV
NJB

"jamais vacilará"
"ele não será movido"
"ele sempre será seguro"
"irá protegê-lo de cair"

O VERBO (BDB 556, KB 555, Niphal IMPERFEITO) significa "gangorra", "abalo" ou "escorregadio". Ele pode ser
usado em diversos sentidos:
1. lugar no trono
2. segurança na vida
3. estilo de vida de acordo com Deus
Para os diferentes sentidos veja Sl. 10.6; 15.5; 16.8; 21.7; 30.6; 62.2, 6; 112.6; Pr. 10.30; 12.3. Há estabilidade em
YHWH, mas não em um mundo caído.
21.8-12 Estes versículos descrevem o que YHWH (através do exército do rei) vai fazer se o rei e o povo
permanecerem fiéis.
1. poder sobre seus inimigos
2. seus inimigos serão destruídos
3. seus inimigos e seus descendentes serão cortadas e desapareceram
4. seus inimigos não terão sucesso em seus planos (isto é, planejar contra o rei de YHWH e povo da aliança é
planejar contra Ele, Sl 21.11a; Sl. 2.1-3; 83.1-5)
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5. seus inimigos vão recuar na batalha
Alguns estudiosos (AB) veem esses versículos como descrições das ações de YHWH na batalha em nome do rei e
do povo da aliança.
▣ "mão" Esta é uma expressão idiomática hebraica do poder de agir. Veja Tópico Especial: Mão.
21.9 "os devorarás" Este VERBO (BDB 118, KB 134, Piel IMPERFEITO) é uma expressão de completa destruição
(cf. Jó 2.3; 10.8; Lm 2.2, 5, 8).
21.13 Este versículo conclui o Salmo com louvores ordenados de YHWH.
1. Exalta-te - BDB 926, KB 1202, Qal IMPERATIVO, cf. 2 Sm. 22.47; Sl. 18.46; 46.10; 57.5, 11; 108.5
2. cantaremos - BDB 1010, KB 1479, Qal COORTATIVO
3. louvaremos - BDB 274, KB 273, Piel COORTATIVO
▣ "A sua força" Este mantra começa o Salmo (cf. Sl. 21.1) e fecha (cf. Sl 21.13) o Salmo. Deus é o principal
personagem da Bíblia. É Seu livro; é sobre Ele!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como são relacionados os Salmos 20 e 21?
2. O Sl. 21.4 implica vida eterna?
3. Liste o cenário militar em Sl. 21.7-13.
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SALMO 22
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um grito de angústia e uma
canção de louvor

O sofrimento, Louvor, e
Posteridade do Messias

Oração para a Libertação
da Doença Mortal (Um
Lamento)

Um grito de angústia e
uma canção de louvor

O sofrimento e a esperança dos
retos

22.1-2

22.1-2

22.1-5

22.1-2

22.3-5

22.3-5

22.6-8

22.6-8

22.6-8

22.6-8

22.6-8

22.9-10

22.9-11

22.9-11

22.9-11

22.9-11

22.12-13

22.12-13

22.12-13

22.12-13

22.14-15

22.14-15

22.14-15

22.14-15

22.16-18

22.16-18

22.16-18

22.16-18

22.19-21b

22.19-21a

22.19-21

22.19-21

22.21c

22.21b-24
22.22-24

22.22-23

Introdução MT
Para o diretor do coro; sobre
aijeleth hashshahar.Salmo de
Davi.
22.1-5

22.3-5

22.11-18

22.19-21

22.22-24

22.22-24

22.24
22.25-31

22.25-26

22.25-26

22.25-26

22.25-26

22.27-28

22.27-28

22.27-28

22.27-31

22.29

22.29-31

22.29-31

22.30-31

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. A hermenêutica prática demanda que os intérpretes modernos levem a sério a intenção do autor original
como o ponto de partida para estabelecer uma boa compreensão do significado de qualquer passagem. Isso
é difícil neste salmo.
1. A incerteza da inspiração das introduções da MT (ou seja, não está presente no Manuscritos do Mar
Morto)
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B.

C.

D.
E.

2. os detalhes não se encaixam na vida do rei Davi ou qualquer outra pessoa do AT
3. a impressionante semelhança com as experiências de Jesus na cruz (cf. Mt 27.46; Mc 15.34)
Por tanto, como devem os intérpretes modernos classificar este salmo?
1. tipologia (isto é, um evento no AT paralelo a um evento na vida de Jesus)
2. profecia preditiva
3. profecia de cumprimento múltiplo
4. relato histórico (na poesia) da experiência de uma pessoa no AT
Há vários elementos únicos que não podem ser conciliados com o cenário histórico de um salmista do AT.
1. crucificação (ou seja, "perfurado", veja nota em Sl. 22.16)
2. O vestuário jogado para um sorteio
3. afirmação rara da inclusão das nações, Sl. 22.27
4. possível alusão a:
a. a vida eterna, Sl. 22.26c
b. efeito sobre os que partiram, Sl. 22.29
c. criação de uma "semente" de seguidores fiéis para as gerações vindouras
5. observe que não há nenhum chamado para a vingança ou ataque contra os inimigos
vou abordar o salmo, como os outros, a partir de uma orientação histórica, gramatical, lexical, mas com um
olhar na morte de Cristo. Não posso fazer menos que isto!
Este salmo é citado ou alude o NT em conexão com a crucificação de Jesus. O NT é a lente adequada para
visualizar o AT, e não vice-versa! O NT (ou seja, Jesus) é a revelação final (cf. Mt. 5.17-48).
1. Sl. 22.1 - Mt. 27.46; Mc. 15.34
2. Sl. 22.7 - Mt. 27.39; Mc. 15.29
3. Sl. 22.8 - Mt. 27.43
4. Sl. 22.16 – Jo. 20.25
5. Sl. 22.18 - Mt. 27.35; Mc. 15.24; Lc. 23.34; Jo. 19.24
6. Sl. 22.22 - Hb. 2.12
7. possivelmente Sl. 22.15 - em João 19.28

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.1-5
1
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido?
2
Deus meu, clamo de dia, e não me respondes;
também de noite, porém não tenho sossego.
3
Contudo, tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel.
4
Nossos pais confiaram em ti;
confiaram, e os livraste.
5
A ti clamaram e se livraram;
confiaram em ti e não foram confundidos.
22.1 Existem repetidas declarações de tipo VOCATIVO.
1. Deus meu, Deus meu, Sl. 22.1 (a duplicação é para intensidade)
2. Deus meu, Sl. 22.2 (Eloh, BDB 43)
3. O SENHOR, 22.19a (YHWH, BDB 217)
4. O SENHOR minha ajuda, 22.19b
O salmista está chamando Deus de uma forma direta com intensidade e paixão. Eles se conhecem!
Uma nota sobre Jesus citando a primeira parte deste salmo na cruz, fazendo isto Ele quis dizer (ou um escritor
do evangelho inspirado) para futuros leitores lerem todo o salmo. Citar a primeira linha foi uma maneira de
denotar um contexto da Escritura.
NASB, NKJV,
NRSV, NJB

"abandonado"
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TEV, JPSOA
"abandonado"
Este VERBO (BDB 736 I, KB 806, Qal PERFEITO) significa deixar ou rejeitar por abandono. O tempo
verbal PERFEITO denota a ideia de uma rejeição constante. Em vários lugares no AT este termo é utilizado para se
referir a YHWH rejeitando Seu povo da Aliança e suas promessas (cf. Sl. 119.8; Is. 54.7; Jr. 7.12; Ez. 8.12), mas
graças a Deus por Gn. 28.15 e a segunda linha de Is. 54.7.
Observe o aspecto muito pessoal desta rejeição ou abandono (ou seja, "me", cf. Mt. 27.46). O salmista se sentiu
sozinho e traído por YHWH. Ele não entendia o porquê. Não foi por causa de qualquer pecado percebido (ou seja,
omissão ou comissão).
▣ A segunda linha não tem VERBO. NKJV, NRSV, REB, JPSOA todos adicionaram "Por que está...", Tornando
isto uma pergunta. O salmista está "gemendo" (BDB 980, cf. Jó 3.24; Sl. 32.3). A palavra hebraica pode referir-se
o rugido de um leão (cf. Jó 4.10), mas aqui à um gemido humano de dor psicológica, física e confusão, que se
encaixa neste contexto melhor. O salmista não conseguia entender por que o Deus da aliança havia rejeitado uma
pessoa fiel da aliança (cf. Sl. 22.2).
Este terrível sentimento de alienação, solidão e confissão espiritual é o resultado da Queda (cf. Gn 3). A
humanidade, feito à imagem e semelhança de YHWH (cf. Gn 1.26-27; 3.8), foi danificada. O estranhamento é
terrível. Neste caso, o sentido do silêncio de YHWH é acentuado porque o salmista o conhecia. O salmista não
conseguia entender o silêncio de Deus e o ataque vicioso dos outros! Mas havia um propósito (ou seja, o
evangelho, cf. Mc. 10.45; 2 Co. 5.21)!
22.2 a oração persistente do salmista não é ouvida por Deus ou pelo menos ele não parece responder (cf. Sl. 42.3;
88.1-2).
A segunda linha de Sl. 22.2 é difícil de traduzir. Literalmente "não há silêncio para mim." Isto poderia
significar
1. ele ora toda a noite (NKJV, REB)
2. Deus permanece em silêncio
3. ele não encontra descanso (LXX, TEV, JPSOA)
Se isso reflete a experiência futura de Jesus, então a última noite no Jardim do Getsêmani antes de ser preso se
encaixa melhor (cf. Mt. 26.36-46; Mc. 14.32-42).
22.3-5 O salmista descreve Deus como:
1. santo (cf. Sl. 99.9).
2. entronizado sobre os louvores de Israel (ie, YHWH habita entre as asas do Cherubim acima da arca da
aliança no Santo dos Santos)
3. Os Patriarcas confiavam Nele
a. eles oraram, Ele os libertou
b. eles confiaram e não foram decepcionados (ou seja, há precedente histórico para confiar em YHWH)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.6-8
6
Mas eu sou verme e não homem;
opróbrio dos homens e desprezado do povo.
7
Todos os que me veem zombam de mim;
afrouxam os lábios e meneiam a cabeça:
8
Confiou no SENHOR! Livre-o ele;
salve-o, pois nele tem prazer.
22.6-8 Apesar de Sl. 22.3-5 e ações fiéis de Deus no passado para aqueles que confiaram Nele, o salmista não se
sentir ajudado.
1. sentiu-se como um verme, Sl. 22.6 (Jó cf. 25.6; Is. 41.14).
2. ele foi difamado e desprezado pelas pessoas, Sl. 22.6b
3. que zombaram dele, Sl. 22.7 (veja Mt. 27.39; Mc. 15.29).
4. eles zombaram de sua fé e orações, Sl. 22.8
a. confiou (lit. "rolar," Sl .37.5; Pr. 16.3) - BDB 164, KB 193, Qal IMPERATIVO (Mt. 27.43).
b. livre-o ele - BDB 812, KB 930, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO (cf. Mt 27.43).
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c. salve-o - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.9-10
9
Contudo, tu és quem me fez nascer;
e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe.
10
A ti me entreguei desde o meu nascimento;
desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus.
22.9-10 As imagens destes versículos é o propósito predestinado do servo sofredor justo.
1. às vezes um indivíduo (usado para o Messias em Isaías 42.1 e para Sua morte, em Is. 52.13-53.12)
2. às vezes para o povo coletivo de YHWH (cf. Is 41.8-9; 42.18-19; 46.3; 49.1)
Esta é a linguagem da aliança do AT. Ela expressa os propósitos redentores de Deus para Israel (veja Tópico
Especial: Eterno plano redentor de YHWH). O salmista acreditava que ele tinha um propósito no plano de Deus e
não conseguia entender o aparente abandono de Deus (cf. 2 Co. 5.21).
22.9
NASB, REB
NKJV
NRSV
NJB, JPSOA
LXX

"me trouxe"
"me levou"
"levou-me"
"chamou-me"
"me tirou"

Este PARTICÍPIO (BDB 161, KB 189) ocorre somente aqui no AT. O contexto nos dá um sentido geral, mas a
conotação exata permanece incerta. No entanto, o sentido geral do versículo é claro.
YHWH está envolvido na vida de uma pessoa, mesmo antes do nascimento (cf. Jó 3.11; Sl. 139.13-16; Ec.
11.5; Jr. 1.5). A vida começa com Deus! Os seres humanos são criados por Ele e para Ele. Veja o Tópico
Especial: a paternidade de Deus.
22.10 Este versículo está refletindo o conceito de aceitação da aliança de nascimento (ou seja, a circuncisão). Os
Israelitas nasceram do povo da aliança, no entanto, a verdadeira fé da aliança e obediência eram as provas que
confirmam a realidade de sua fé. Assim, muitos israelitas não eram verdadeiramente o povo da aliança (ou seja, a
desobediência às determinações da aliança, a idolatria)!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.11-18
11
Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima,
e não há quem me acuda.
12
Muitos touros me cercam,
fortes touros de Basã me rodeiam.
13
Contra mim abrem a boca,
como faz o leão que despedaça e ruge.
14
Derramei-me como água,
e todos os meus ossos se desconjuntaram;
meu coração fez-se como cera,
derreteu-se dentro de mim.
15
Secou-se o meu vigor, como um caco de barro,
e a língua se me apega ao céu da boca;
assim, me deitas no pó da morte.
16
Cães me cercam;
uma súcia de malfeitores me rodeia;
traspassaram-me as mãos e os pés.
17
Posso contar todos os meus ossos;
eles me estão olhando e encarando em mim.
18
Repartem entre si as minhas vestes
e sobre a minha túnica deitam sortes.
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22.11-18 Isto descreve o cenário poético de sofrimento do salmista. Muitos dos detalhes poéticos e paralelismo
acabaram por ser muito literal na rejeição e crucificação de Jesus.
22.11 "Não te distancies de mim" Este VERBO (BDB 934, KB 1221, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO, cf. Sl 22.19; Sl. 71.12) é usado em um sentido interpessoal, não um sentido de distância. O
salmista sentiu-se sozinho ("não há ninguém para ajudar", cf. Is 63.5). Para enfrentar seus inimigos (ou seja,
touros, leões, cães, bois selvagens). Note o contraste, quando a angústia está perto o salmista quer YHWH perto
também!
22.12-13, 16-18 Seus inimigos são descritos.
1. touros que cercam, Sl. 22.12
2. leões contra mim abrem a boca, Sl. 22.13 (abriram suas bocas, é uma expressão para um ataque vicioso)
3. cães têm o cercado, Sl. 22.16
4. estão olhando para ele
5. traspassaram as mãos e os pés (cf. João 20.25; veja nota abaixo)
6. eles / eu posso contar todos os meus ossos (ou seja, [1] no AT isso pode se referir ao sofrimento de um
homem por estar apenas pele e ossos, [2] ele está morto, tendo sido devorado por animais e apenas os seus
ossos são deixados ou [3] no NT isso pode se referir as pernas dos dois ladrões que foram quebradas para
trazer morte rápida em suas cruzes, mas Jesus, já tinha morrido)
7. repartem entre si as minhas vestes (Mt 27.35; Lc. 23.34; Jo. 19.24)
22.14-15 Esta é uma linguagem altamente figurativa. É difícil definir a alusão exata, mas o efeito cumulativo é
uma pessoa completamente desanimada, tendo em conta:
1. a aparente ausência de YHWH mesmo que o salmista chore / gema dia e noite
2. a presença de inimigos violentos por todos os lados
3. a possibilidade de que o cenário está aludindo sintomas da doença (cf. Is. 52.14) ou até mesmo o processo
inícial da decadência do corpo antes da morte (ou seja, literalmente "ossos espalhados", BDB 825, KB 962)
Uma dolorosa e surpreendente sensação marcante de um seguidor fiel da aliança!
22.15
NASB, NKJV,
RSV, LXX
"força"
NRSV, NJB,
NRSV, REB
"boca"
TEV
"garganta"
JPSOA
"vigor"
A UBS Text Project dá "a minha força" da MT ( )כחיuma classificação "A" (alta probabilidade). A NRSV, NJB,
REB, e TEV reverte as consoantes para produzir "meu paladar" (חכי, KB 313, cf. Jó 12.11; 20.13; Sl. 119.103;
137.6; Lm. 4.4; Ez. 3.26).
NASB, NKJV,
NRSV
REB
TEV
NJB
JPSOA
LXX

"mandíbulas"
"mandíbula"
"céu da minha boca"
"mandíbula"
"paladar"
"garganta"

Esta palavra hebraica (BDB 544 II, KB 594) ocorre somente aqui no AT. Portanto o contexto, o paralelismo, e as
raízes relacionadas devem prever aos intérpretes um possível significado. Mas, por favor, observe que só porque
não sabemos o significado exato desta palavra, ainda assim o sentido geral do versículo é óbvio.
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▣ "assim, me deitas no pó da morte" O "assim" aqui deve se referir a YHWH. YHWH (ou seja, a única
causalidade no universo) permitiu o salmista se aproximar da morte (ou seja, verbo IMPERFEITO, Sl. 104.29).
Isso se encaixa na compreensão da morte vicária no NT, substitutiva de Jesus em nosso favor como a vontade
predestinada de YHWH (cf. Lc. 22.22; Atos 2.23; 3.18; 4.28; 1 Pd. 1.20).
Jesus se encarnou para diversas finalidades.
1. revelar plenamente o Pai
2. revelar plenamente Seu plano redentor (ou seja, o evangelho)
3. morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados
4. mostrar-nos para o que os seres humanos foram criados
É crucial na interpretação desses textos oblíquos do AT ver a revelação plena e completa do NT. O NT é o
perfeito cumprimento do AT (cf. Mt. 5.17-48). A história é totalmente compreendida somente em Jesus, o
Messias!
22.16
NASB, NKJV,
RSV
NRSV
TEV
LXX
NJB, NEB
JPSOA
(cf. Is. 38.13)
REB (nota de rodapé)
NET Bible

"traspassaram"
"murchar" (raiz acadiana)
"romper"
"arrancado" ou "cavar"
"cortado fora"
"como leões (eles espancam, cf. Sl. 22.13) "
"ligado"
"como um leão eles seguram"

Este versículo não é citado diretamente nos Evangelhos do NT, relacionadas com a crucificação de Jesus. Vários
outros versículos deste salmo são. A verdadeira questão é "O que o hebraico diz?"
1. A UBS Text Project (p. 198) dá "como um leão" (ריכא, BDB 71) uma classificação "B".
2. O VERBO "cavar", "furar", ou "traspassar" vem de רוכ, BDB 468 II (encontrada somente aqui).
3. "ligado" ou "amarrado" vem da tradução grega de Aquila, Symmachus, a tradução latina de Jerônimo, e
dois Hebraicas MSS (cf. UBS Handbook, p. 221). Eles assumem que a raiz é רכן, BDB 501, KB 497, mas
não há exemplos do AT sobre ela.
4. Veja uma boa nota técnica no livro Encyclopedia of Bible Difficulties de Gleason Archer, p. 37.
Normalmente, essa ideia de ser perfurado refere-se a uma morte violenta por espada ou lança na batalha (várias
raízes diferentes, mas duas profeticamente significativas).
1. Zc. 12.10 - BDB 201, KB 230 (cf. João 19.37; Apocalipse 1.7)
2. Is. 53.5 - BDB 319, KB 320
A ambiguidade (ou seja, raridade, somente aqui no AT) desta palavra permite que ela funcione em um sentido no
AT e em outro sentido no NT. Este Salmo deve ter significado em seu tempo, mas, obviamente, aponta para além,
o vicário da expiação substitutiva de Cristo (pregos perfuraram suas mãos e pés). O significado completo de
muitos textos do AT vem à luz somente em Cristo (tipologia ou predição direta). Acho que foi o próprio Jesus que
mostrou esses textos de seu sofrimento e ressurreição para os dois no caminho de Emaús (cf. Lc 24.13-43) e eles
os contaram no cenáculo. Só então Ele apareceu-lhes e mostrou-lhes as mãos e os pés (cf. Lucas 24.36-43).
22.14-15, 17 Estes versículos descrevem como autor sofredor / atacado se sente.
1. Derramei-me como água
2. todos os meus ossos se desconjuntaram (ou seja, este foi um resultado da crucificação)
3. meu coração fez-se como cera
4. minha força (ou "paladar") secou-se (isto possivelmente se refere a Jesus tomando um pouco de vinho
pouco antes de suas últimas palavras, cf. Mt. 27.48; Mc. 15.36; Jo. 19.29)
Não é certo se Sl. 22.17a diz respeito a Sl. 22.14b. Estamos lidando com o paralelismo poético hebraico! Lembrese isto não é prosa. Esta é uma linguagem figurada. Tenha cuidado ao forçar detalhes para fins teológicos, a
menos que isto seja feito por um autor inspirado do NT!
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22.16 "uma súcia de malfeitores" A palavra "súcia" (BDB 417) significa recolhimento ou montagem. A palavra
diferente (BDB 874) é usado no mesmo conceito em Sl. 22.22 e 25. Que contraste entre estes dois conjuntos.
1. Homens do mal com o mal se reúnem
2. homens de Deus com o propósito de testemunhar e dar culto se reúnem (cf. Sl. 1.5)
Qual grupo você quer fazer parte?
22.18 No AT este remete para os despojos de guerra a ser dividido entre os vencedores! Observe que não há
nenhuma passagem paralela no AT. No NT, refere-se ao fato de que os soldados romanos que levaram a cabo a
crucificação, foram autorizados a dividir os bens da pessoa condenada entre si como um pagamento pelo serviço
extra.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.19-21
19
Tu, porém, SENHOR, não te afastes de mim;
força minha, apressa-te em socorrer-me.
20
Livra a minha alma da espada,
e, das presas do cão, a minha vida.
21
Salva-me das fauces do leão
e dos chifres dos búfalos; sim, tu me respondes.
22.19-21 Salmo 22.19 esta ligado com 22.11. O JUSSIVO (veja nota abaixo) é seguido por três IMPERATIVOS DE
PEDIDO.

1. Apressa-te em socorrer-me - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 38.22; 40.13; 70.1,
5; 71.12; 141.1
2. livra a minha alma - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
3. salva-me - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
Esta estrofe fecha "tu me responde" com um VERBO Qal PERFEITO (BDB 772, KB 851) o que implica que o
salmista chegou à convicção de que YHWH está / irá responder a ele (cf. Sl. 34.4; 118.5; 120.1).
Observe mais uma vez como o salmista caracteriza seus inimigos.
1. a espada (ou seja, "perfurado" possivelmente pela mordida dos cães, Sl. 22.16)
2. pata do cão (cf. Sl. 22.16)
3. boca do leão (Sl. 22.13; 35.17)
4. os chifres do boi selvagem (símbolo de poder, cf. Jó 39.9-10)
22.19 "não te afastes de mim" Veja a nota em Sl. 22.11.
22.20 "da espada" É difícil saber exatamente quais problemas / angústias / inimigos, o salmista está enfrentando.
1. doença
2. rebelião
3. invasão
Por causa das muitas ligações a vida de Jesus, eu acho que "espada" é linguagem figurada (cf. Sl. 37.12-15).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.22-24
22
A meus irmãos declararei o teu nome;
cantar-te-ei louvores no meio da congregação;
23
vós que temeis o SENHOR, louvai-o;
glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó;
reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel.
24
Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito,
nem ocultou dele o rosto,
mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro.
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22.22-24 Em certo sentido, essa estrofe sobrepõe-se com Sl. 22.25-31. Ambos falam de testemunho e louvor a
YHWH em um ambiente de adoração (ou seja, a congregação, Sl 22.22; A grande congregação, Sl 22.25). A
diferença é o escopo da ajuda.
1. Sl. 2.22-24 - o aflito
2. Sl. 22.25-31 - o mundo
22.22 Há dois VERBOS COORTATIVOS.
1. Declar - BDB 707, KB 765, Piel COORTATIVO
2. Louvar - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
22.23 Observe o paralelismo.
1. vós que temeis o SENHOR
2. vós todos descendência (lit., semente) de Jacó
3. descendentes de Israel
Eles devem:
1. Louva-Lo - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO
2. glorifica-Lo - BDB 457, KB 455, Piel IMPERATIVO
3. reverencia-Lo - BDB 158, KB 185, Qal IMPERATIVO
22.24 As razões para o louvor, glória e reverencia a YHWH são:
1. Ele não desprezou (BDB 102, KB 117, Qal PERFEITO) o aflito
2. Ele não abominou (BDB 1055, KB 1646, Piel PERFEITO) o aflito
3. Ele não ocultou seu rosto (BDB 711, KB 771, Hiphil PERFEITO) do aflito
4. Quando o aflito clamou a Ele por ajuda, ele ouviu (BDB 1033, KB 1570, Qal PERFEITO)
O salmista agora sente que YHWH ouviu seu clamor de socorro e irá responder (cf. Sl. 22.21, 22-24). Esta é uma
reversão de Sl. 22.1-2, 8, 11, 19.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 22.25-31
25
De ti vem o meu louvor na grande congregação;
cumprirei os meus votos na presença dos que o temem.
26
Os sofredores hão de comer e fartar-se;
louvarão o SENHOR os que o buscam.
Viva para sempre o vosso coração.
27
Lembrar-se-ão do SENHOR e a ele se converterão os confins da terra;
perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.
28
Pois do SENHOR é o reino,
é ele quem governa as nações.
29
Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar,
e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele,
até aquele que não pode preservar a própria vida.
30
A posteridade o servirá;
falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
31
Hão de vir anunciar a justiça dele;
ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez.
22.25-26 É um cenário de adoração, provavelmente o tabernáculo / templo (isto é, "os votos na presença" e
"comer e fartar-se"). Os adoradores são caracterizados como "aflitos" (BDB 776) a partir de Sl. 22.24. Eles são os
únicos que:
1. Buscam YHWH, Sl. 22.26 - BDB 205, KB 233, Qal PARTICÍPIO
2. louvam YHWH, Sl. 22.26 - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO
22.26 "Viva para sempre o vosso coração" Este VERBO (BDB 310, KB 309, Qal JUSSIVO) reflete a expressão
idiomática comum usada pelos Reis de Israel / Judá. O salmista é um rei. Parece haver fluidez no Sl. 22.28-31
entre a aliança com Deus e os seus régios representantes (ou seja, o Messias, cf. 2 Sam 7.1-17).
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22.27 A ênfase universal é chocante e inconfundível.
1. os confins da terra (cf. Is. 45.22; 49.6; 52.10; 66.23; Jr. 16.19; Mq. 5.4)
2. todas as famílias das nações (cf. Gn 12.3; At. 3.25; Gl 3.8).
Observe o que as nações farão.
1. Lembrarão de YHWH - BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO
2. Se converterão a YHWH - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFEITO (este VERBO é muitas vezes usado no
sentido de arrependimento)
3. Se prostrarão diante Dele - BDB 1005, KB 295, Hishtaphel / Hithpalel IMPERFEITO, cf. Sl. 66.4; 86.9
22.28 A razão para a ênfase universal é dada. Este sempre foi o desejo de YHWH. É a clara implicação de Gn.
1.26-27 e a afirmação teológica do monoteísmo!
1. O Reino é de YHWH (cf. Sl. 47.7-9; 67.4; Ob. 1.21; Zc. 14.9).
2. Ele governa sobre as nações (cf. Sl. 47.8; 1 Cr 16.31).
22.29 Este versículo é difícil de traduzir. Literalmente seria:
"Todos aqueles em pleno vigor comerão e se prostrarão; todos aqueles à beira da morte, cujos espíritos se
enfraquecem deve dobrar o joelho diante Dele "(JPSOA)
Há, obviamente, um contraste entre os ricos e os pobres / moribundos. O impulso do versículo é que todos, em
toda parte irão adorar YHWH / Seu Messias. Podemos até certo ponto entender que este versículo ensina sobre a
vida após a morte? À luz do uso deste Salmo no NT como referindo-se a morte de Jesus, talvez (cf. Lucas 23.3943).
Alguém pode perguntar se Sl. 22.29b tem qualquer ligação com Fp. 2.10. O NT afirma que um dia todo joelho
se dobrará.
1. os perdidos
2. os salvos
Esta curvatura no julgamento não é um ato de fé para os perdidos, mas um reconhecimento de um julgamento
justo.
NASB, NKJV
NRSV
NJB
REB

"até aquele que não pode preservar a própria vida"
"para que eu viva para ele"
"aqueles que estão mortos"
"que eu viva por ele"

A MT é refletida na NASB, que a UBS Text Project (p. 200) dá uma classificação de "C" (uma dúvida
considerável). A LXX se reflete na NRSV, que envolve a correção de duas consoantes.
22.30-31 A nova semente / família / descendente de fé virá de um evento de terrível sofrimento. Eles servirão
Aquele que sofreu, e declararão sua justiça, ou seja, a inocência!
22.31
NASB
"ele quem o fez"
NKJV
"Ele fez isso"
NRSV
"ele fez isso"
TEV
"o SENHOR salvou o seu povo"
NJB
"Ele cumpriu isso"
LXX, JPSOA,
NRSV, REB "o SENHOR agiu"
O VERBO (BDB 793, KB 889, Qal PERFEITO) fala de uma tarefa realizada (cf. 1 Sm. 26.25; Dn 8.24). À luz do uso
no NT se refere a redenção da humanidade no Calvário (cf. Rm. 5.12-21), evidenciado e verificado pelo túmulo
vazio (cf. 1 Co. 15.1-28)!
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é uma previsão, uma tipologia ou uma profecia de multi-realização?
2. Faça uma lista das possíveis relações entre este salmo e a morte de Jesus.
3. O salmista chama seus adversários por nomes de vários animais. Liste-os.
4. Porque é que existe dúvida sobre a palavra "traspassaram" em Sl. 22.16?
5. Explique a mudança de humor em Sl. 22.22.
6. Porque Sl. 22.27-29 é tão teologicamente significativo?
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SALMO 23
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR, pastor do
Salmista

O SENHOR o Pastor do seu
povo

Uma expressão de
confiança na proteção de
Deus (Um Cântico de
Confiança)

O SENHOR nosso Pastor

O bom Pastor

23.1-3

23.1-3

23.1-4

23.1-2ª

Introdução MT
Um Salmo de Davi.
23.1-3

23.2b-3
23.4-6

23.4

23.4

23.5-6

23.5-6

23.4
23.5-6

23.5
23.6

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Esta é possivelmente a passagem mais conhecida na Bíblia pelo público em geral; os outros sendo João
3.16 ou "o capítulo do amor" em 1 Coríntios 13.
a. Esta é a visão bíblica de um fiel seguidor. O foco está em YHWH e na Sua presença, atenção e
disposição!
B. Ele usa três metáforas culturais distintas para descrever o aspecto próximo e pessoal a fé bíblica ("Eu",
"me", "Meu").
1. Deus como pastor; Seu povo como ovelhas necessitadas, Sl. 23.1-2
2. Deus como Guia; Seu povo como peregrinos necessitados, Sl. 23.3-4
3. Deus como anfitrião; Seu povo como convidados bem vindos, Sl. 23.5-6
C. Este Salmo tem dez VERBOS IMPERFEITOS (ação contínua). Deus está presente todos os dias, não apenas em
tempos de crise. Este é o contraponto do AT de Mt. 6.11.
1. não me falta - BDB 341, KB 338, Qal NEGATIVO IMPERFEITO, cf. Sl. 34.9, 10
2. Ele me faz repousar - BDB 918, KB 1181, Hiphil IMPERFEITO
3. Ele me leva - BDB 624, KB 675, Piel IMPERFEITO
4. Ele restaura a minha alma - BDB 996, KB 1427, Polel IMPERFEITO, cf. Sl. 19.7
5. Ele me guia - BDB 634, KB 685, Hiphil IMPERFEITO, cf. Sl. 5.8; 31.3
6. Ainda que eu ande - BDB 229, KB 246, Qal IMPERFEITO
7. temo nenhum mal - BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 27.1
8. Eles (ou seja, cajado e bordão) me confortam - BDB 636, KB 688, Piel IMPERFEITO
9. Preparas uma mesa perante mim - BDB 789, KB 884, Qal IMPERFEITO
10. a bondade e a misericórdia me perseguirão - BDB 922, KB 1191, Qal IMPERFEITO
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11. habitarei / morarei - BDB 996, KB 1427, Qal PERFEITO com waw, cf. Sl. 27.4-6
D. O UBS Handbook (p. 230) observa que este salmo não tem paralelismo sinónimo. As linhas poéticas não
tem simetria (ou seja, mesmo comprimento). É uma progressão culminante na formulação sucinta. Sua
brevidade acentua a sua mensagem e poder!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 23.1-3
1
O SENHOR é o meu pastor;
nada me faltará.
2
Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso;
3
refrigera-me a alma.
Guia-me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome.
23.1 A linha de abertura é, literalmente, "YHWH é o único, meu pastor." A único VERBO é o Qal PARTICÍPIO
(BDB 944, KB 1258). O conceito de YHWH como pastor era um título real na ANE (ou seja,
Hammurabi). No AT é usado no sentido de:
1. Uma descrição - Sl. 78.52; Ez. 34.11-13
2. um título da aliança - Sl. 80.1
3. uma metáfora - Is. 40.11; Jr. 31.10
4. o Messias como Pastor - João 10.11; 1 Pedro 2.25
Estas imagens são poderosas por causa da:
1. presença constante e proximidade do pastor com as ovelhas
2. necessidade da ovelha de um cuidador e protetor sempre presente

ATIVO

▣ "nada me faltará" Esta é uma frase simples, mas abrangente. Ela não pode se referi a tudo que querem ou
precisamos. Ela denota o que é necessário para as ovelhas serem saudáveis. A pior coisa que Deus poderia fazer
para a maioria dos seres humanos caídos é responder positivamente aos seus pedidos egoístas e mundanos. O
Pastor das nossas almas vai fazer e dar o que é melhor para nós!
23.2 Este versículo descreve Sl. 23.1. O pastor sabe as necessidade das ovelhas
1. repouso
2. pastos
3. águas
Ele fornece isto de maneira que as ovelhas possam aceitar (ou seja, o alimento correto, a água que pode beber
facilmente). Nós não estamos sozinhos (Sl 139)! Há um propósito em nossas vidas, mesmo em um mundo
caído. Isto não é para implicar uma experiência de vida livre de problemas, sem dor. Ele afirma que Ele está
conosco, e é por nós (cf. 1 Co. 10.13).
23.3 "refrigera-me a alma" Este versículo é endereçado e reconhece a condição da humanidade caída (cf. Is.
53.6). Precisamos de "restauração". Este VERBO (BDB 996, KB 1427) é o mesmo VERBO usado para
"arrependimento", veja Tópico Especial: Arrependimento no AT. Este mesmo VERBO é usado em Sl. 23.6 para
retornar ao tabernáculo / templo para a comunhão ao longo da vida. Os fiéis seguidores, motivados pelo Espírito
de Deus, devem se afastar do eu e do pecado e estar com Deus. A salvação bíblica é:
1. uma reversão da queda
2. restauração da intimidade com Deus
3. abandono do pecado conhecido e o perdão para o pecado desconhecido (cf. Sl. 19.12-14)
4. voltar-se propositalmente a Deus (isto é, em comunhão, obediência e adoração, cf. Sl. 23.3b)
O termo hebraico "alma" é nephesh (BDB 659, KB 711, veja nota em Sl. 3.2 e Gn. 35.18) e pode se referir a
1. seres humanos - Gn 2.7
2. Os animais - Gn 1.24; 2.19
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NASB, NKJV
"nos caminhos da justiça"
NRSV, TEV,
JPSOA, REB
"no caminho certo"
NJB
"em caminhos de justiça salvadora"
No contexto presente refere-se aos caminhos seguros que levam à alimentação e à água. A palavra "certo" ou
"justiça" (BDB 841, veja Tópico Especial: Justiça), basicamente, tem um aspecto ético, moral e, certamente, está
implícito aqui (cf. Ef. 1.4; 2.10). Conhecer a Deus é viver em obediência à Sua vontade revelada. Esta implicação
é reforçada pela última frase do Sl. 23.3, "por amor do seu nome" (veja Tópico Especial: O nome de YHWH). Ele
nos "lidera" para que possamos "viver" para Ele. Nós, como fiéis seguidores revelamos Ele! Ele nos salva para
salvar outros. Somos salvos para servir!
Para a frase "por amor do seu nome," veja Sl. 25.11; 31.3; 79.9; 106.8; 109.21; 143.11. Vivemos para revelar
Seu caráter e propósitos. Muitas vezes, Israel não fez isso (cf. Jr 14.21; Ez. 20.9, 14, 22; 36.22-38).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 23.4-6
4
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo;
o teu bordão e o teu cajado me consolam.
5
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários,
unges-me a cabeça com óleo;
o meu cálice transborda.
6
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida;
e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre.
23.4
NASB, NKJV
NRSV
TEV
NJB
LXX
JPSOA, REB

"o vale da sombra da morte"
"o mais escuro vale"
"mais profunda escuridão"
"uma ravina tão escura como a morte"
"sombra da morte"
"um vale da escuridão mais profunda"

Este é um CONSTRUCTO de "vale" (BDB 161) e "escuridão", "sombra profunda" (BDB 853). Muitos estudiosos
pensam que  צלמותvem de  צלe מות.
1. sombra, trevas, escuridão - BDB 853, KB 1024
2. morte, morrendo - BDB 560, KB 563
Ele é usado dezoito vezes no AT (dez em Jó) para:
1. morte - Jó 10.21, 22; 38.17; Sl. 107.10, 14
2. angústia - Jó 16.16; 24.17
3. frequentemente em contexto de contraste à luz - Jó 3.5; 12.22; 24.17; 28.3; 34.22; Jr. 13.16; Am. 5.8
Ele é usado em sentido figurado das experiências terríveis, angustiantes e fatais da humanidade caída neste mundo
caído. A vida é repleta de medos, mas Deus está conosco (cf. Sl. 23.4b, c; Dt. 31.6, 8; Mt 28.20; 2 Co. 4.9; Hb
13.5).
▣ "não temerei... me consolam" Que contraste! Os fiéis enfrentam tribulações com confiança, porque Deus está
com eles (isto é, simbolizada com o cajado e o bordão do pastor, seus instrumentos de cuidado e proteção).
Problemas virão! Nós nunca os enfrentamos sozinhos! Nunca! Ele nunca nos abandonará ou nos deixará (cf.
Dt. 31.6; Js. 1.5; Hb 13.5).
23.5 Deus não é apenas conosco e por nós, Ele vai reivindicar-nos na presença de quem iria nos prejudicar. A
hospitalidade culturalmente esperada é usada para demonstrar a abundância extravagante do amor de Deus.
1. mesa preparada
2. cabeça ungida
3. amor transbordante
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▣ "transborda" Esta é uma palavra rara (BDB 924, "saturada") encontrada somente aqui no AT. Salmo 66.12 usa
"lugar de abundância" (com a ortografia ligeiramente diferente). A LXX traduz como "seu cálice brinda-me como
o melhor vinho" ou "seu cálice era extremamente intoxicante", o que, obviamente, tem a ideia de "saturada" como
"intoxicado".
23.6 "bondade" O VERBO (BDB 373), ADJETIVO (BDB 373 II), e SUBSTANTIVO (BDB 375III) todos denotam o
que é "bom", "agradável" e "benéfico". Eles são usados extensivamente em Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Isto
é o que Deus queria fazer para o Seu povo da aliança (ou seja, Dt. 30.9, 15).
NASB
NKJV, NRSV
TEV
NJB
JPSOA
REB

"benignidade"
"misericórdia"
"amor"
"amor fiel"
"benignidade"
"amor infalível"

Este é o SUBSTANTIVO da aliança especial hesed (BDB 338), que denota a lealdade fiel de YHWH, não merecida,
para com a aliança (veja Tópico Especial: Benignidade). A lealdade à aliança é ainda mais surpreendente à luz da
desobediência de Israel (cf. Ne. 9.6-38).
NASB, NKJV,
NRSV, REB
TEV
NJB, LXX,
JPSOA

"seguir"
"estará comigo"
"perseguir"

Este VERBO (BDB 922, KB 1191, Qal IMPERFEITO) tem um sentido mais agressivo do que "seguir". Isto denota
busca ativa. Basta pensar, o amor da aliança de Deus perseguia os israelitas. Isto é uma:
1. palavra militar
2. palavra de caça
3. palavra judicial
Pare! Volte! Olha quem está perseguindo você, sim você!
▣ A última linha neste contexto no AT não denota a vida eterna (outros textos fazem, cf. Ap. 21.3-7; 22.1-5), mas
uma vida de bondade na aliança (cf. Dt. 30.3, 15, 19). Isto era para ser vivido na vida diária e na adoração regular
tabernáculo / templo.
O VERBO (BDB 996, KB 1427, Qal PERFEITA com WAW) pode denotar
1. sentar-se com (antigos)
2. retornar (hebraico)
▣ "para sempre" Veja o Tópico Especial: Pra sempre.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como YHWH é descrito como um pastor?
2. Como os VERBOS de Sl. 23.1-3 se aplicam à vida diária dos fiéis seguidores?
3. Defina o "vale da sombra da morte."
4. Este Salmo prenuncia a vida após a morte?
5. Por que este Salmo é tão significativo para os crentes de todas as épocas?
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SALMO 24
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Rei da Glória Entra

O Rei da Glória e Seu
Reino

A Liturgia ao entrar no
Santuário

O Grande Rei

Para uma entrada solene no
Santuário

24.1-2

24.1-2

24.1-2

24.1-2

24.3-6

24.3-6

24.3-6

24.3

Introdução MT
Salmo de Davi.
24.1-6

24.4
24.5-6
24.7-10

24.7-10

24.7-10

24.7-8

24.7
24.8

24.9-10

24.9
24.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um salmo sobre:
1. YHWH como criador (Sl. 24.1-2) e guerreiro (Sl. 24.8)
2. aqueles que podem aproximar-se dEle para adorá-Lo (Sl. 24.3-6)
B. Observe o uso consistente de paralelismo sinónimo:
C. Observe os vocativos
1. O portões, Sl. 24.7, 9
2. As portas antigas, Sl. 24.7, 9
3. Jacó, Sl. 24.6 pode ser "O Jacó"
D. Observe os títulos e frases descritivas
1. Deus da sua salvação, Sl. 24.5 (cf. Sl. 18.46; 25.5; 51.14; 79.9)
2. o Rei da glória, Sl. 24.7, 8, 10 (duas vezes)
3. YHWH forte e poderoso, Sl. 24.8
4. YHWH poderoso na batalha, Sl. 24.8
5. YHWH dos exércitos, Sl. 24.10
Números 3, 4, 5 ter uma conotação militar.
E. Observe como aqueles que são permitidos a aproximar-se de YHWH na adoração (Sl. 15) e no seu
tabernáculo / templo são caracterizados.
1. aquele que tem as mãos limpas, cf. Jó 17.9; 22.30
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2. aquele que tem um coração puro, cf. Sl. 73.1
3. Aquele que não levantou sua alma à falsidade, cf. Ez. 18.15
4. Aquele que não jura enganosamente
5. aqueles que o buscam, cf. Sl. 9.10; 27.4, 8; 27.8; 34.4; 69.32
Este pode ter sido um canto litúrgico dos levitas como adoradores que chegaram em um dia festa.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 24.1-6
1
Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém,
o mundo e os que nele habitam.
2
Fundou-a ele sobre os mares
e sobre as correntes a estabeleceu.
3
Quem subirá ao monte do SENHOR?
Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4
O que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à falsidade,
nem jura dolosamente.
5
Este obterá do SENHOR a bênção
e a justiça do Deus da sua salvação.
6
Tal é a geração dos que o buscam,
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Selah.
24.1-2 Estes versículos enfatizam YHWH como criador (cf. Gênesis 1-2; Êx. 9.29; 19.5; Sl. 50.12; 89.11; Sl.
104), de ambas as criações, inanimada e animada, tanto os animais quanto os seres humanos (cf. Sl. 146.6; Jr.
27.5; 51.15).
Em Sl. 24.2 a imagem figurativa é da terra fundada como água (cf. Sl. 104.3, 5; 136.6). Água (tanto fresca [ie,
rios] e salgada [mares]) não é dito terem sido criadas em Gênesis 1. Na mitologia da ANE água se refere ao
monstro do caos. Para mais informações consulte:
1. notas sobre Gênesis 1.2 em Gênesis 1-11 gratuitos on-line em www.freebiblecommentary.org
2. NIDOTTE, vol. 4, pp. 545-549, "Guerreiro Divino"). Na Bíblia, Deus controla água (cf. Amós 9.6).
Ele, não os deuses da fertilidade, usa-a para seus propósitos.
1. Criação e julgamento
2. sustentar a vida vegetal e animal (ou seja, as chuvas anuais)
24.1 "Terra... mundo" A primeira palavra (BDB 75) é muito comum e tem um vasto campo semântico,
veja Tópico Especial: terra, país, Terra. A segunda palavra (BDB 385) é um SINÔNIMO poético usado
principalmente em Salmos e Isaías.
24.2 "habitam... fundou-a" Estes dois VERBOS (cf. Pr. 3.19)
1. BDB 413, KB 417, Qal PERFEITO
2. BDB 465, KB 414, Polel IMPERFEITO
Estão numa relação paralela. Ambos afirmam que YHWH, o Deus criador, firmemente fundou a terra seca em
pilares (cf. 1 Sm. 2.8; Jó 9.6; Sl. 75.3), que chegou ao fundo do oceano e nas raízes das montanhas (cf. Jó 38.4-6;
Sl. 18.7, 15; Jn. 2.6).
Esta não é uma moderna descrição científica, mas um imaginário poético pré-científico! A Bíblia não foi
escrita para responder ou informar a ciência ocidental moderna. É um livro do Antigo Oriente, escrito em
linguagem fenomenológica (ou seja, como as coisas parecem aos cinco sentidos humanos).
24.3-6 Esta pode ser uma estrofe separada (veja a primeira página das unidades literárias da tradução em
Inglês). Discute-se aqueles que buscam a adorar o Deus da criação (cf. Sl. 24.6 e os conhecimentos contextuais,
E).
O lugar para adorá-Lo é em seu tabernáculo / templo em Jerusalém (Sl. 24.3). O templo é um símbolo de todo
o mundo (cf. Jewish Study Bible, p 1308, Sl. 24.1-2. E NASB Study Bible, p 762, Sl. 24.2). Um novo livro que
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me ajudou a entender Gênesis 1-2 como YHWH constrói seu templo é, The Lost World of Genesis One de John
Walton. Eu espero que você o leia. Tem o potencial para resolver, ou pelo menos reduzir, o conflito sobre
1. A idade da terra
2. evolução
3. propósito de Gênesis 1-2
4. Como Genesis relaciona com outros relatos da criação da ANE (veja Tópico Especial: Os mitos da Criação
e da Inundação da ANE)
Para fazer isso, é necessário a obediência na aliança (Sl. 15) (cf. Sl. 24.4). Os que são obedientes receberão
1. uma bênção de YHWH, Sl. 24.5
2. justiça (ou seja, vindicação, cf. Is. 54.17) a partir do Deus da sua salvação, Sl. 24.5
Salmo 24.4-6 responde às duas questões colocadas no versículo 3. Esta estrofe parece ser uma liturgia de
ascensão, cantada pelos levitas como adoradores ao subir ao tabernáculo / templo no Monte Moriá.
24.4 "entrega" Este VERBO (BDB 669, KB 724) é utilizado várias vezes neste salmo.
1. Sl. 24.4 - que não entrega a sua alma à falsidade (Qal PERFEITO)
2. Sl. 24.5 - ele deve receber (lit. "arrebatar") bênção (Qal IMPERFEITO)
3. Sl. 24.7, 9 - levantai as vossas cabeças, ó portas (Qal IMPERATIVO)
4. Sl. 24.7, 9 - seja levantado, ó portas antigas (Qal IMPERATIVO)
▣ "alma" Este é o termo hebraico nephesh (BDB 659). Veja a nota em Sl. 3.2 e Gen. 35.18 online.
NASB
NKJV
NRSV, REB
TEV
NJB
JPSOA

"a falsidade"
"a um ídolo"
"ao que é falso"
"adoram ídolos"
"vaidades"
"juramento falso"

A palavra (BDB 996) basicamente significa "vazio", "vão" ou "nada". Ela é usada em vários sentidos (veja Tópico
Especial abaixo).
TÓPICO ESPECIAL: VAZIO, VÃO, FALSO, O NADA (BDB 996)
Esta palavra significa, basicamente, "vazio", "vão", ou "nada".
1. palavrões / usar o nome de YHWH em vão - Êx. 20.7; Dt. 5.11; 6.13; 10.20; Sl. 24.4; 139.20
2. de ídolos - Sl. 31.6; Jr. 18.15; Jn 2.8
3. de fala - Sl. 12.2; 41.6; 144.8,11; Pró. 30.8; Is. 59.3; Ez. 13.8; Os. 10.4
4. dos motivos - Jó 15.31; Is. 5.18; 30.28
5. da profecia - Jó 35.13, 16; Lm. 2.14; Ez. 12.24; 13.6, 7, 9, 23; 22.28
6. dos homens inúteis - Jó 11.11; Sl. 26.4
7. da atividade humana - Sl. 60.13; 89.48; 108.13; 127.2
8. de ofertas inúteis - Is. 1.13
Este não é o mesmo termo para "vaidade" (BDB 210 I), usado frequentemente em Eclesiastes.
▣ Se Sl. 24.4 tem quatro características de um verdadeiro seguidor fiel, e se a segunda linha é paralela a terceira,
então, ambas devem referir-se ao verdadeiro testemunho em um tribunal, em vez de Sl. 24.4b referir-se à
idolatria. O uso de "justiça" no sentido judicial (cf. Sl. 24.5b) dá credibilidade a esta. Observe também NIDOTTE,
vol. 3, p. 153, onde "mãos limpas" são imagens de uma absolvição judicial.
24.6 "buscam... buscam" Estes traduzem duas raízes hebraicas diferentes, mas paralelas.
1. BDB 205, KB 233, Qal PARTICÍPIO (MT - SINGULAR, Qere - PLURAL), cf. Sl. 78.34
2. BDB
134,
KB
152, Piel PARTICÍPIO,
cf. Dt. 4.29; 1
Cr. 7.14; Sl. 27.8; 105.4; Os. 3.5; 5.15; Sf. 1.6; 2.3
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Cr. 16.11; 2

▣ "Deus de Jacó" Isso poderia ser entendido em mais de uma maneira.
1. Deus de Jacó (LXX)
2. buscar a Deus como Jacó o buscou
3. outro nome para o povo da aliança (como "gerações"); Jacó = Israel
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e na Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO. Salmo 24.7-10
7
Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.
8
Quem é o Rei da Glória?
O SENHOR, forte e poderoso,
o SENHOR, poderoso nas batalhas.
9
Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.
10
Quem é esse Rei da Glória?
O SENHOR dos Exércitos,
ele é o Rei da Glória. Selah.
24.7-10 As portas / portais eternos devem referir-se as portas de Jerusalém no templo (Sl. 24.3). Elas são
personificadas, a fim de saudar o Rei da glória, YHWH, como Ele vem para Sua casa / templo depois de uma
vitória (cf. Êx 14.14; 15.3; Dt. 1.30; 3.22, ou seja, a guerra santa). É provável que uma procissão com a arca da
aliança simbolizando YHWH de voltar ao templo. Observe todos os mandamentos.
1. levantai as vossas cabeças - BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO
2. levantai vos - BDB 669, KB 724, Niphal IMPERATIVO
3. para que entre o Rei da glória - BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
4. levante a cabeça - o mesmo que nº 1
5. levantai-vos - o mesmo que nº 2, mas Qal imperativo
6. mesmo que o nº 3
O UBS Handbook (p. 241) sugere que Sl. 24.7 é o clamor litúrgico dos peregrinos que vêm para o culto. Se assim
for, então Sl. 24.8 e 10 podem ser uma resposta levítica litúrgica. Acho que Sl. 24.1-6 compreende uma liturgia
levítica falada pelos guardiões do templo.
24.10 Não há VERBO neste versículo. O VERBO "ser" é fornecido para os leitores ingleses como era pelos leitores
hebraicos antigos.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como estão relacionados os Salmo 15 e Salmo 24?
2. Defina o sentido de "falsidade" no AT.
3. O que significa "buscar sua face"?
4. Para qual evento Sl. 24.7-10 parece ser um mantra litúrgico?
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SALMO 25
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma oração para a
proteção, orientação e
Perdão

Um apelo para a
libertação e Perdão

Libertação dos inimigos
pessoais (Um Lamento)

Uma oração para
orientação e proteção

Oração em Perigo (acróstico)

25.1-3

25.1-2

25.1-3

25.1-2a (Aleph)

Introdução MT
Salmo de Davi.
25.1-3

25.2b (Bet)
25.3 (Gimel)
25.3
25.4-7

25.4-5

25.4-5

25.4-5

25.4 (Dalet)
25.5 (He)

25.6-7

25.6-7

25.6-7

25.6c-7 (Waw)
25.6 (Zain)
25.7 (Het)

25.8-11

25.8-11

25.8-10

25.8-10

25.8 (Tet)
25.9 (Yod)
25.10 (Kaph)

25.11-15
25.12-15

25.11-14

25.12-15

25.11 (Lamed)
25.12 (Mem)
25.13 (Nun)
25.14 (Samek)

25.15-18
25.16-22

25.16-21

25.16-18

25.15 (Ain)
25.16 (Pe)
25.17 (Zade)
25.18 (Qoph)

25.19-21

25.19-21

25.19 (Resh)
25.20 (Shin)
25.21 (Taw)

25.22

25.22

25.22

25.22

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
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2.
3.
4.

Segundo parágrafo
Terceiro parágrafo
Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um acróstico (estrofes cf. do NJB). No entanto, duas cartas estão faltando e duas são duplicadas
(Jewish Study Bible, p. 1309).
B. Isto é repleto de pedidos enfáticos de oração.
1. COORTATIVOS
a. Sl. 25.2 - "não me deixe ter vergonha", BDB 101, KB 116, Qal COORTATIVO (esta raiz é usada
quatro vezes neste salmo, não é constrangedor, uma vez que é a exposição da falta de fé)
b. Sl. 25.20 - "não me deixe ter vergonha, o mesmo que um Qal IMPERFEITO mas usado em um sentido
COORTATIVO (inclusio)
2. IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO
a. Sl. 25.2 - "não deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim", BDB 763, KB
836, Qal IMPERFEITO
b. Sl. 25.7 - "Não te lembres dos pecados", BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO (esta raiz é usada três
vezes em Salmos 25.6-7)
c. Sl. 25.21 - "A integridade e a retidão me protejam", BDB 665, KB 718, Qal IMPERFEITO
3. IMPERATIVOS
a. Sl. 25.4 - "faça-me saber seus caminhos", BDB 393, KB 390, Hiphil
b. Sl. 25.4 - "ensina-me as tuas veredas", BDB 540, KB 531, Piel
c. Sl. 25.5 - "conduza-me na tua verdade", BDB 201, KB 231, Hiphil
d. Sl. 25.5 - "me ensine", mesmo que o “b”.
e. Sl. 25.6 - "lembrar", BDB 269, KB 268, Qal
f. Sl. 25.7 - "lembrar", mesmo que o “e”.
g. Sl. 25.16 - "voltar-se a mim", BDB 815, KB 937, Qal
h. Sl. 25.16 - "tenha misericórdia de mim", BDB 335, KB 334, Qal
i. Sl. 25.17 - "tira-me da minha angústia", BDB 422, KB 425, Hiphil
j. Sl. 25.18 - "olhe para a minha aflição", BDB 906, KB1157, Qal
k. Sl. 25.18 - "perde todos os meus pecados", BDB 669, KB 1157, Qal
l. Sl. 25.19 - "olhe para os meus inimigos," mesmo que o “j”.
m. Sl. 25.20 - "guarde minha alma", BDB 1036, KB 1581, Qal
n. Sl. 25.20 - "Livra-me", BDB 664, KB 717, Hiphil
o. Sl. 25.22 - "redima Israel", BDB 804, KB 911, Qal
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 25.1-3
1
A ti, SENHOR, elevo a minha alma.
2
Deus meu, em ti confio;
não seja eu envergonhado,
nem exultem sobre mim os meus inimigos.
3
Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado;
envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente.
25.1-3 O salmista teme ser envergonhado pelos seus inimigos, mas no meio de seu medo ele expressa sua fé na
vitória prometido por YHWH.
Ele caracteriza-se como aquele que:
1. eleva a alma a YHWH - BDB 669, KB 724, Qal IMPERFEITO, o que denota ação contínua (cf. Sl. 86.4;
143.8)
2. confia em YHWH - BDB 105, KB 120, Qal PERFEITO, o que denota uma constante ação / condição
3. aguarda por YHWH - BDB 875, KB 1082, Qal PARTICÍPIO, AB (P 155) sugere que é de outra raiz com as
mesmas letras que significa "chamar" ou "invocar"
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Devido a isso, ele está confiante de que ele não será:
a. vergonhado (inclusio, cf. Sl. 25.20; 31.1)
b. exultado sobre (cf. Sl. 41.11)
mas que os seus inimigos serão (Sl 25.3b). Em certo sentido, aqueles que confiam em YHWH são testemunhas de
Seu caráter (veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel). O modo que vivem e confiam dá uma
poderosa evidência da realidade e do caráter de YHWH.
25.3
NASB, NKJV,
NRSV, REB
NRSV, LXX
NJB
JPSOA
NET Bible
Peshitta

"sem causa"
"arbitrária"
"infundadamente"
"decepcionado, de mãos vazias"
"frustrado"
"vaidade"

Este ADJETIVO (BDB 938, KB 1229) pode ser entendido de duas maneiras:
a. sem causa (cf. Sl. 7.4)
b. sem efeito (cf. Is. 55.11; Jr. 50.9)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 25.4-7
4
Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas.
5
Guia-me na tua verdade e ensina-me,
pois tu és o Deus da minha salvação,
em quem eu espero todo o dia.
6
Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas bondades,
que são desde a eternidade.
7
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões.
Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia,
por causa da tua bondade, ó SENHOR.
25.4-7 Observe a série de poderosos IMPERATIVOS enfáticos que solicitam a ação de YHWH em nome de quem
confia nEle.
1. conhecer (BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERATIVO) Seus caminhos (BDB 202, cf. Sl. 25.4, 8, 9, 12)
2. ensina-me (BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO) suas veredas (BDB 73, Sl. 25.4, 10)
3. guia-me (BDB 201, KB 231, Hiphil IMPERATIVO) na Tua verdade (BDB 54, veja o Tópico Especial:
acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo Testamento )
4. ensina-me (BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO)
A pessoa que confia (e espera, Sl. 25.5c, 21b) quer conhecer YHWH em comunhão pessoal e em verdade
reveladora. Com base nessa verdade e estilo de vida de obediência, ele então pede que YHWH
1. Lembre-se de Seu caráter (cf. Sl. 25.7b, c), consulte o Tópico Especial: Características do Deus de Israel
a. Salvação - BDB 933 (Sl. 25.5)
b. bondade - BDB 338 (cf. Sl. 25.6, 7), consulte o Tópico Especial: Benignidade
c. misericórdia - BDB 375 (Sl. 25.7)
2. Não te lembres dos pecados (BDB 308) de sua juventude (cf. Jó 13.26)
3. Não te lembres de suas transgressões (BDB 833)
24.4 "caminhos... veredas" As verdades reveladoras de YHWH eram vistas como uma estrada / pista desgastada,
bem marcada (veja nota em Sl. 1.1). Não houve confusão sobre o que fazer, apenas a necessidade da obediência
ao caminho bem marcado (cf. Sl. 139.24). O caminho de Deus é frequentemente descrito como nivelado, reto,
sem obstruções e claramente visível.
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24.6 "que são desde a eternidade" O salmista está pedindo a YHWH para agir em direção a ele (e Israel, cf. Sl
25.22) nas formas consistentes que Ele agiu no passado (cf. Sl. 89.49). Na essência, o salmista quer que o Deus da
aliança lembre suas promessas da aliança. Ele agiu no passado, agora por favor aja novamente para o seu povo e
propósitos. Mesmo que o salmista e Israel pecaram tolamente, por favor, deixe sua aliança de amor (hesed, ou
seja, lealdade à aliança) e seu caráter básico (ou seja, bondade e misericórdia, cf. Sl. 23.6), perdoar o pecador
humilde (cf. Salmos 25.8-11).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 25.8-11
8
Bom e reto é o SENHOR,
por isso, aponta o caminho aos pecadores.
9
Guia os humildes na justiça
e ensina aos mansos o seu caminho.
10
Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade
para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
11
Por causa do teu nome, SENHOR,
perdoa a minha iniquidade, que é grande.
25.8-11 Muitas das palavras-chave e conceitos de Sl. 25.4-7 são repetidas na presente estrofe. Lembre que este é
um salmo acróstico. Toda a licença poética do salmista e criatividade estão sendo usadas.
1. 25.8a exalta o caráter de YHWH, como fez Sl. 25.6, 7
a. bom (BDB 373)
b. reto (BDB 449)
2. 25.8b-9 novamente menciona o ensino e liderança de YHWH, como fez Sl. 25.4-5
Os dois pensamentos adicionados são as palavras descritivas sobre aquele que é ensinado e guiado.
1. pecadores (BDB 308), Sl. 25.8
2. humilde (BDB 776), Sl. 25.9 (duas vezes)
Os caminhos de YHWH são caracterizados como:
1. bondade (cf. Sl. 25.6, 7)
2. verdade (cf. Sl. 25.5, veja Tópico Especial: Amém)
25.10 "veredas... testemunhos" Veja Tópico Especial Termos da revelação de Deus.
▣ "para os que guardam a sua aliança" Observe a ênfase, não apenas no conhecimento (cf. Sl. 25.4-5), mas na
obediência (cf. Dt 5.10; 6.5; 7.9; 10.12; 11.1, 13, 22; 13.3; 19.9; 30.6, 16, 20; Sl 103.18). A obediência não é o
mecanismo de aceitação e perdão, que é a graça de YHWH, mas o resultado do encontro com Ele e ser obediente
à Sua vontade. Jesus disse bem em Lucas 6.46, observe também Ef. 2.8-9 e depois 1.4; 2.10. A graça é sempre
primeira! Ela é recebida pela fé, mas é uma fé que deve ser vivida (cf. Tg 2.14-26).
▣ "aliança" Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: ALIANÇA
O termo do AT berith (BDB 136, KB 157), “aliança”, não é fácil de definir. Não há nenhum VERBO
correspondente em hebraico. Todas tentativas para derivar uma definição etimológica ou cognata tem se
revelado inconvincente. Possivelmente, o melhor palpite é "cortar" (BDB 144), denotando o sacrifício de
animais que acompanhava as alianças (cf. Gn 15: 10,17). Entretanto, a centralidade óbvia do conceito tem
forçado os estudiosos a examinar o uso da palavra para tentar determinar seu significado funcional.
Aliança é o meio pelo qual o único Deus verdadeiro (ver Tópico Especial: Monoteísmo) lida com Sua
criação humana. O conceito de aliança, tratado ou acordo é crucial ao compreender a revelação bíblica. A
tensão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano é claramente vista no conceito de aliança. Algumas
alianças são baseadas exclusivamente no caráter e ações de Deus.
1. a própria criação (cf. Gênesis 1-2)
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2. a chamada de Abraão (cf. Gênesis 12)
3. a aliança com Abraão (cf. Gênesis 15)
4. a preservação e promessa a Noé (cf. Gênesis 6-9)
Entretanto, a natureza exata da aliança exige uma resposta.
1. pela fé Adão deve obedecer a Deus e não comer da árvore no meio do Éden
2. pela fé Noé deve construir um barco enorme longe de água e reunir aos animais
3. pela fé Abraão deve deixar sua família, seguir a Deus e acreditar nos futuros descendentes
4. pela fé Moisés tirou os israelitas do Egito ao Mt. Sinai e recebeu diretrizes específicas para a vida
religiosa e social com promessas de bênçãos e maldições (cf. Deuteronômio 27-28)
Esta mesma tensão envolvendo o relacionamento de Deus com a humanidade é dirigida na "nova aliança”
(cf. Jer. 31.31-34; Hebreus 7.22; 8.6, 8, 13; 09.15; 12.24). A tensão pode ser claramente vista ao comparar
Ezequiel 18 com Ez 36.27-38 (Ação de YHWH). A aliança é baseada nas ações graciosas de Deus ou na
resposta humana ordenada? Esta é a questão intensa da Antiga Aliança e da Nova. As metas de ambas são as
mesmas:
1. a restauração da comunhão perdida em Gênesis 3
2. o estabelecimento de um povo justo que reflita o caráter de Deus.
A nova aliança de Jr 31.31-34 resolve a tensão removendo o desempenho humano como meio de alcançar
aceitação. A lei de Deus se torna um desejo interno em vez de um código de lei externo. A meta de um povo
piedoso, justo permanece a mesma, mas a metodologia muda. A humanidade caída revelou-se inadequada para
ser a imagem refletida de Deus. O problema não foi a aliança, mas a pecaminosidade e fraqueza humana (cf.
Romanos 7; Gálatas 3).
A mesma tensão entre as alianças incondicional e condicional do AT permanece no NT. Salvação é
absolutamente gratuita na obra consumada de Jesus Cristo, mas ela exige arrependimento e fé (tanto
inicialmente quanto continuamente, ver Tópico Especial: Acredite no NT). Jesus chama Sua nova relação com
os crentes "uma nova aliança" (cf. Mt 26.28; Marcos 14.24; Lucas 22.20; 1 Cor. 11.25). É tanto um
pronunciamento legal (forense) quanto uma chamada para semelhança com Cristo (cf. Mateus 5.48; Rm. 8.2930; 2 Coríntios 3.18; 7.1; Gl 4.19; Ef. 1.4; 4.13; 1 Tessalonicenses 3.13; 4.3, 7; 5.23; 1 Pe 1.15), uma
declaração indicativa de aceitação e um imperativo para santidade (Mateus 5.48)! Os crentes não são salvos
por seu desempenho, mas para obediência (Ef 2.8-10; 2 Cor. 3,5-6). Viver piedoso torna-se a evidência de
salvação, não o meio de salvação (isto é, KJB e João 1). No entanto, a vida eterna tem características
observáveis! Esta tensão é claramente vista nos avisos no NT (veja Tópico Especial: Apostasia).
25.11 Qualquer esperança de perdão é baseado no caráter imutável de YHWH (cf. Sl 102.26-27; Ml. 3.6; Tg.
1.17, veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel) e Seu Messias (cf. Hebreus 13.8). É por causa de
seu nome e caráter (cf. Sl. 79.9).
▣ "que é grande" Uma vez que conhecemos o caráter de Deus (isto é, a santidade, cf. Lv. 19.2; Mt. 5.48) e a
verdade de Deus, os nossos pecados e suas consequências tornam-se mais evidentes para nós. A árvore do
conhecimento do bem e do mal (cf. Gn 3) trouxe uma revelação da nossa rebelião e suas consequências!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 25.12-15
12
Ao homem que teme ao SENHOR,
ele o instruirá no caminho que deve escolher.
13
Na prosperidade repousará a sua alma,
e a sua descendência herdará a terra.
14
A intimidade do SENHOR é para os que o temem,
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
15
Os meus olhos se elevam continuamente ao SENHOR,
pois ele me tirará os pés do laço.
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25.12-15 Como nas estrofes de Sl. 25.4-7 e 8-11, os mesmos temas continuam aqui. Observe como o seguidor fiel
é caracterizado:
1. ele teme YHWH, Sl. 25.12, 14, cf. Sl. 15.4; 103.11, 13; 115.11; 118.4
2. ele conhece a aliança de YHWH, Sl. 25.14
3. seus olhos estão continuamente em direção a YHWH, Sl. 25.15
Observe o que YHWH vai fazer por ele.
1. Ele vai instruí-lo no caminho, Sl. 25.12, cf. Sl. 16.11; 139.24
2. Ele irá prover o bem (BDB 373) para ele e seus descendentes, Sl. 25.13
3. Ele revelará a ele as suas verdades, Sl. 25.14
4. Ele tirará os pés do laço do mal, Sl. 25.15
25.12 "escolher" Há um equilíbrio teológico na Bíblia entre os atos soberanos de YHWH e sua exigência de que
os humanos escolham a Ele e Seus caminhos (cf. Dt 30.15, 19; Js. 24.14-15). Nós somos responsáveis por nossas
escolhas! Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: Eleição/Predestinação e a Necessidade de Um Equilíbrio Teológico
A eleição é uma doutrina maravilhosa. Contudo, isso não é um chamado ao favoritismo, mas um chamado
para ser um canal, uma ferramenta ou meio para a redenção de outros! No Antigo Testamento o termo era
usado primordialmente para serviço; no Novo Testamento é usado primordialmente para salvação que resulta
em serviço. A Bíblia nunca reconcilia a aparente contradição entre a soberania de Deus e o livre arbítrio da
humanidade, mas afirma ambas! Um bom exemplo da tensão bíblica seria Romanos 9 sobre a escolha soberana
de Deus e Romanos 10 sobre a necessária resposta da humanidade (cf. 10.11, 13).
A chave para esta tensão teológica pode ser encontrada em Ef 1.4. Jesus é o homem eleito de Deus e todos
são potencialmente eleitos nEle (Karl Barth). Jesus é o "sim” de Deus para a necessidade da humanidade caída
(Karl Barth). Efésios 1.4 também ajuda a esclarecer a questão afirmando que a meta da predestinação não é o
céu, mas a santidade (semelhança a Cristo). Somos freqüentemente atraídos para os benefícios do evangelho e
ignoramos as responsabilidades! O chamado de Deus (eleição) é para o tempo assim como para a eternidade!
As doutrinas vêem em relação a outras verdades, não como únicas, verdades não relacionadas. Uma boa
analogia seria uma constelação versus uma única estrela. Deus apresenta a verdade nos gêneros orientais, não
ocidentais. Não devemos remover a tensão causada pelos pares dialéticos (paradoxos) de verdades
doutrinárias:
1. Predestinação vs. livre arbítrio humano
2. Segurança dos crentes vs. a necessidade de perseverança
3. Pecado original vs. pecado volitivo
4. Impecabilidade (perfeccionismo) vs. pecar menos
5. Justificação e santificação inicial instantânea vs. santificação progressiva
6. Liberdade cristã vs. responsabilidade cristã
7. Deus como transcendente vs. Deus como imanente
8. Deus como supremamente incognoscível vs. Deus como conhecível na Escritura
9. O reino de Deus como presente vs. consumação futura
10. Arrependimento como um dom de Deus vs. arrependimento como uma resposta pactual humana
necessária
11. Jesus como divino vs. Jesus como humano
12. Jesus como igual ao Pai vs. Jesus como subserviente ao Pai
O conceito teológico de "aliança” une a soberania de Deus (que sempre toma a iniciativa e estabelece a
pauta) com uma resposta de fé arrependida inicial e contínua obrigatória dos seres humanos (cf. Marcos 1:15;
Atos 3: 16,19; 20,21). Tenha cuidado com texto-prova de um lado do paradoxo e menosprezo do outro! Tenha
cuidado com afirmar somente sua doutrina ou sistema de teologia favorito!
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25.14
NASB, NKJV,
NJB
"segredo"
NRSV
"amizade"
TEV
"amigo"
LXX
"empoderamento"
JPSOA
"conselho"
REB
"confissão"
A palavra hebraica (BDB 691, KB 745) pode significar (cf. Jó. 15.8; Sl. 111.1)
1. discussão confidencial - Jó 29.4; Sl. 55.14
2. conselho secreto - Jó 15.8; Pr. 11.13; 20.19; 25.9
a. círculo de confidentes - Sl. 89.7; Jr. 15.17; 23.18, 22
Estas conotações são fluidas e intercambiáveis. Existe uma consulta, comunhão e comunicação especial de
conhecimento entre o Deus da aliança e os seus fiéis seguidores.
25.15 Assim como os olhos de YHWH (veja Tópico Especial: Deus descrito como o ser humano) estão
continuamente sobre aqueles que o temem e O obedecem, assim também, os fiéis continuam a serem fiéis,
mantendo a sua atenção plena e focada nEle (cf. Hb. 12.2)!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 25.16-22
16
Volta-te para mim e tem compaixão,
porque estou sozinho e aflito.
17
Alivia-me as tribulações do coração;
tira-me das minhas angústias.
18
Considera as minhas aflições e o meu sofrimento
e perdoa todos os meus pecados.
19
Considera os meus inimigos, pois são muitos
e me abominam com ódio cruel.
20
Guarda-me a alma e livra-me;
não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio.
21
Preservem-me a sinceridade e a retidão,
porque em ti espero.
22
Ó Deus, redime a Israel
de todas as suas tribulações.
25.16-21 Esta estrofe documenta os problemas do salmista.
1. Estou sozinho
2. Estou aflito
3. seu coração está atribulado
4. ele está em angustia
5. seus inimigos são muitos
6. eles odeiam com ódio cruel
7. ele teme vergonha
À luz dessas coisas ele pede que YHWH
1. Volta-te (ou seja, prestar atenção nele, Sl 69.16; 86.16)
2. Tenha compaixão dele
3. Considere / conheça os seus problemas
4. perdoe seus pecados (cf. Sl 25.18; Sl. 32.1; 51.2; 103.3)
5. proteja sua alma (cf. Sl 86.2).
6. livre-o
Suas razões para YHWH fazer essas coisas para ele são
1. ele se refugia em YHWH
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2. ele afirma a sua integridade e retidão e também a de YHWH (por causa de Salmo 25.18b é melhor ver estas
como características de YHWH. A AB (p 159) sugere que elas são agentes de YHWH personificado)
3. ele espera em YHWH (cf. Sl 25.3)
25.22 Eu acho que isso é uma declaração de cunho individual (um versículo para além do padrão acróstico). O rei
representa o povo. Este é pedido de oração final do salmista e é de âmbito nacional. Redimir (BDB 804, KB
911, Qal IMPERATIVO, veja Tópico Especial: Resgatar / Resdimir) Seu povo da aliança (ou seja, "Israel"), para
seus eternos propósitos redentores (veja Tópico Especial: Eterno plano redentor de YHWH).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Faça uma lista dos pedidos de oração de Sl. 25.4-7.
2. Liste o problema do salmista no Salmo 25.16-21.
3. Como você resumiria a mensagem deste Salmo?
4. Como você aplica este Salmo à sua vida?
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SALMO 26
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Protesto de Integridade e
oração para a proteção

Uma oração para a
Segurança Divina e
Redenção

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais (um
Lamento)

A oração de uma boa
pessoa

Oração do inocente

26.1-5

26.1-3

26.1-3

26.1

Introdução MT
Salmo de Davi.
26.1-7

26.2
26.3

26.6-8
26.8-12

26.4-5

26.4-5

26.4-5

26.6-7

26.6-7

26.6-8

26.8-10

26.8-10

26.9-10
26.11-12

26.9-10
26.11-12

26.11

26.11-12

26.12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo, como grande parte da literatura da sabedoria, é baseado no conceito do AT conhecido como
"os dois caminhos" (cf. Dt. 30.15, 19; Salmo 1). Há prosperidade para aqueles que obedecem a palavra e há
condenação de YHWH para aqueles que não o fazem (ou seja, as maldições e as bênçãos de Levítico 26 e
Deuteronômio 27-29).
B. O salmista, aparentemente, tem sido acusado de alguma violação da aliança. O melhor palpite é idolatria.
C. Salmo 26.9 implica uma separação no fim da vida entre o fiel e o infiel. A vida após a morte no AT é um
vago conceito (cf. Jó 14.7-12, 13-14; 19.25-27; Sl. 16.10; 49.15; 73.24; Is. 25.8; 26.19; Dn. 12.1-4), mas a
revelação progressiva (ou seja, NT) esclarece a questão (cf. Mt 25.46; Jo. 5.29; At. 24.15; 1 Co. 15).
TÓPICO ESPECIAL: A RESSURREIÇÃO
Na Bíblia, ser trazido de volta da morte tem três sentidos.
A. Aqueles que não morreram, mas que foram a estar com Deus (ou seja, Enoque, cf. Gen. 5.24; Elias, cf. 2
Rs 2,11), que é chamada de "a ser traduzido."
B. Alguns, através do poder de Deus, são trazidos de volta da beira da morte para a saúde física Isto é
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chamado de "resusitation" Eles vão morrer em algum momento no futuro.
C. Houve apenas uma ressurreição (isto é, Jesus) Ele morreu, mas ressuscitou dos mortos (ou seja, hades) e
dado um novo corpo preparado para a vida eterna com Deus. Ele é as primícias dos mortos (cf. 1 Cor 15.
20,23; "primogênito dos mortos", cf. Cl 1.15,17) Por causa Dele, os fiéis serão ressuscitados na Segunda
Vinda (cf. Sl 49.15; 73.24; Isa 26.19; 12 Dan: 2; Mateus 22 31-32; Marcos 12: 26- 27; João 5.25,28-29; 6:
39-40,44,54; Rom 8.11; 1 Coríntios 15; 1 Tessalonicenses 4.13-18; 1 João 3.2).
Evidência para a ressurreição
1. Cinquenta (50) dias depois no Pentecostes, a ressurreição havia se tornado o a nota chave do sermão de
Pedro (cf. Atos 2). Milhares que viviam na área onde isso aconteceu creram!
2. As vidas dos discípulos foram transformadas radicalmente do desencorajamento (eles não estavam
esperando a ressurreição) para a ousadia, e até o martírio.
C. Paul lista muitas testemunhas oculares em 1 Coríntios. 15: 5-8, incluindo a si mesmo (cf. Atos 9).
Significância da ressurreição
1. Mostra que Jesus era quem Ele afirmava ser (cf. Mt 12.38-40 predição da morte e ressurreição)
2. Deus expressou sua aprovação na vida, ensino e morte substitutiva de Jesus! (cf. Rm 4.25)
3. Mostra-nos a promessa para todos os cristãos (i.e., ressurreição dos corpos, cf. I Coríntios 15)
Afirmações de Jesus de que Ele ressuscitaria dos mortos
1. Mt 12.38-40; 16.21; 17.9, 22, 23; 20.18, 19; 26.32; 27.63
2. Marcos 8.31; 9.1-10, 31; 14.28, 58
3. Lucas 9.22-27
4. João 2.19-22; 12.34; capítulos 14-16
Ambos Pedro e Paulo afirmam que o Salmo 16 refere-se a Jesus, o Messias
A. Pedro em Atos 2.24-32
B. Paulo em Atos 13.32-37
Mais estudo
1. Evidence That Demands a Verdict de Josh McDowell
2. Who Moved the Stone? [Quem Moveu a Pedra?] de Frank Morrison
3. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible [Enciclopédia Ilustrada da Bíblia de Zodervan],
"Ressurreição”, "Ressurreição de Jesus Cristo”

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 26.1-7
1
Faze-me justiça, SENHOR, pois tenho andado na minha integridade
e confio no SENHOR, sem vacilar.
2
Examina-me, SENHOR, e prova-me;
sonda-me o coração e os pensamentos.
3
Pois a tua benignidade, tenho-a perante os olhos
e tenho andado na tua verdade.
4
Não me tenho assentado com homens falsos
e com os dissimuladores não me associo.
5
Aborreço a súcia de malfeitores
e com os ímpios não me assento.
6
Lavo as mãos na inocência e,
assim, andarei, SENHOR, ao redor do teu altar,
7
para entoar, com voz alta, os louvores
e proclamar as tuas maravilhas todas.
26.1-7 Esta estrofe afirma o desejo do salmista em ser justificado por YHWH. Ele foi acusado de algum mal,
possivelmente idolatria.
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1. Faz justiça - BDB 1047, KB1022, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 7.8; 17.2-3; 35.24; 43.1; YHWH testa o seu
povo, cf. Jr. 11.20; 12.3; 20.12; veja Tópico Especial: Deus testa Seu Povo em Sl. 11.4b
2. examina-me - BDB 103, KB 119, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 139.23
3. sonda-me o coração - BDB 650, KB 707, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 7.9; e os pensamentos (literalmente
"rins") e coração eram expressões idiomáticas para toda a pessoa (ou seja, pensamentos, motivações, ações)
O autor, em seguida, lista as razões pelas quais ele deve ser justificado.
1. tenho andado na tua verdade - BDB 229, KB 246, Qal PERFEITO, cf. Sl. 26.3b e 26.11a; Jó
4.6; Sl. 7.8; 25.21; 41.12; 78.72; 101.2; Pr. 2.7; 19.1; 20.7; 28.6
2. eu confio em YHWH, sem vacilar - observe os dois VERBOS.
a. confio - BDB 105, KB 120, Qal PERFEITO, cf. Sl. 13.5; 52.8; esta é uma condição afirmada
b. sem vacilar - BDB 588, KB 609, Qal IMPERFEITO que é uma necessidade contínua (cf. Hb
10.23.); cenário semelhante ocorre em Sl. 5.8 e 18.36
3. tenho andado no teu altar - BDB 229, KB 246, Hithpael PERFEITO com waw; a verdade, aqui, significa
fidelidade, não um credo
4. Eu não me tenho assentado com homens falsos - BDB 442, KB 444, Qal PERFEITO, cf. Sl. 1.1 (isto pode
referir-se a idolatria, NIDOTTE, vol 4, p 54)
5. com os dissimuladores não me associo - BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO
6. Aborreço a súcia de malfeitores - BDB 971, KB 1338, Qal PERFEITO, cf. Sl. 31.6; 139.21
7. com os ímpios não me assento - BDB 442, KB 444, Qal IMPERFEITO
8. Lavo as mãos na inocência - BDB 934, KB 1220, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 73.13; Números 8 e 9 são atos de
rituais realizados em eventos nacionais de culto (cf. Dt. 21.6)
9. ao redor do teu altar - BDB 685, KB 738, Poel COORTATIVO, este refere-se a uma espécie de uma dança de
ritual ou marcha, cf. Js 6.3-15; Sl. 43.3-4; 48.12
10.proclamar as tuas maravilhas todas (veja Tópico Especial: coisas maravilhosas)
a. com voz alta - BDB 1033, KB 1570, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO
b. proclamar - BDB 707, KB 765, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO, cf. Sl. 9.1; 40.5; 75.1
Observe as variações entre PERFEITOS e IMPERFEITOS. Lembre-se o tempo não é parte do VERBO hebraico, apenas
ações completas ou em curso.
▣ Note como os adversários dos fiéis seguidores são caracterizados.
1. homens falsos (ou seja, idólatras, sem valor, BDB 996, veja Tópico Especial: Vazio, vão, falso, nada)
2. dissimuladores (ou seja, hipócritas, BDB 761, KB 824, Niphal PARTICÍPIO)
3. súcia de malfeitores (BDB 949, KB 1269, Hiphil PARTICÍPIO)
4. ímpios (BDB 957)
Além disso, todas as ações positivas do salmista poderiam ser entendidas como não realizadas por seus
adversários. Ele é inocente e pede justiça. Eles são culpados e merecem a condenação.
A lista de termos descritivos de seus inimigos (cf. Sl. 1.5; 5.10; 15.2-5) é expandida na próxima estrofe.
5. pecadores (BDB 308)
6. homens de derramamento de sangue (BDB 60 CONSTRUCTO BDB 196, cf. Sl. 5.6; 55.23; 139.19)
7. tramadores do mal (BDB 273, cf. Sl. 37.7), a AB sugere que isto refere-se aos ídolos (Sl. 163)
8. Oferecedores de subornos (BDB 1005), cf. Êx. 23.8; Dt. 16.19; Sl. 15.5
Questionam-se quem são essas pessoas. Eles são o povo da aliança que vivem vidas sem fé ou são pessoas que
não fazem parte da aliança, sem entendimento? Deus nos ajude, parecem ser as pessoas que tinham o
entendimento, a verdade e a revelação, mas escolheram rejeitá-la!
26.3 "benignidade" Veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
26.5 "Aborreço a súcia de malfeitores" A palavra "súcia" (qahal, BDB 874) é o pano de fundo do AT para a
designação da igreja no NT, ekklesia (lit. "os chamados", ou seja, a igreja) usado na LXX para traduzir qahal.
A ideia é que existem dois tipos de assembleias (cf. Mt 7.13-14)
1. o povo fiel de Deus - Sl. 22.22, 25; 35.18; 40.9, 10; 89.5; 107.32; 149.1
2. os malfeitores (ou seja, os idólatras, cf. Sl 31.6).
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 26.8-12
8
Eu amo, SENHOR, a habitação de tua casa
e o lugar onde tua glória assiste.
9
Não colhas a minha alma com a dos pecadores,
nem a minha vida com a dos homens sanguinários,
10
em cujas mãos há crimes
e cuja destra está cheia de subornos.
11
Quanto a mim, porém, ando na minha integridade;
livra-me e tem compaixão de mim.
12
O meu pé está firme em terreno plano;
nas congregações, bendirei o SENHOR.
26.8-12 Esta estrofe é paralelo aos pensamentos de Sl. 26.1-7. O salmista lista novamente a sua qualificação para
a aceitação e ações / motivos dos seus oponentes para a rejeição.
Qualificações do salmista.
1. Eu amo o templo - BDB 12, KB 17, Qal PERFEITO
2. Eu ando na integridade - BDB 1070, cf. Sl. 26.1
3. meu pé está em um lugar plano (cf. Sl. 5.8; 27.11). Esta é a imagem para o caminho claro, o caminho
nivelado da aliança de YHWH, cf. Sl. 119.105
O salmista pede a Deus para agir em direção a ele de forma diferente da maneira que Ele age para com os ímpios.
1. Não tomar minha alma junto com os pecadores (ou seja, "reunir", BDB 62, KB 74, Qal IMPERFEITO usado
em um sentido JUSSIVO. Este VERBO é usado literalmente para "colheita" (cf. Is. 62.9). Posteriormente foi
usado para a morte (cf. Jz. 2.10;2 Rs. 22.20; 2 Cr 34.28).
2. Não tome a minha vida a dos homens sanguinários
Essas pessoas são caracterizadas pelo derramamento de sangue, maus desígnios, e suborno. Existe uma clara
diferença de estilo de vida óbvia entre o seguidor fiel e infiel, o israelita que realiza os atos de adoração e participa
no ritual, mas não há nenhum efeito de estilo de vida (cf. Mt. 7.15-27)!
TÓPICO ESPECIAL: APOSTASIA (APHIST MI)
Este termo grego aphist mi tem um amplo campo semântico. Entretanto, o termo inglês "apostasy” é
derivado deste termo e prejudica seu uso para os leitores modernos. O contexto, como sempre, é a chave, não
uma definição pré-ajustada.
Este é um termo composto da preposição apo, que significa "de” ou "fora de” e hist mi, "sentar”,
"permanecer” ou "fixar”. Observe os seguintes (não-teológicos) usos.
1. remover fisicamente
a. do Templo, Lucas 2.37
b. de uma casa, Marcos 13.34
c. de uma pessoa, Marcos 12.12; 14.50; Atos 5.38
d. de todas as coisas, Mt 19.27, 29
2. remover politicamente, Atos 5.37
3. remover relacionalmente, Atos 5.38; 15.38; 19.9; 22.29
4. remover legalmente (divórcio), Dt 24.1, 3 (LXX) e NT, Mt 5.31; 19.7; Marcos 10.4; I Co 7.11
5. remover uma dívida, Mt 18.24
6. mostrar despreocupação deixando, Mt 4.20; 22.27; João 4.28; 16.32
7. mostrar preocupação não deixando, João 8.29, 14.18
8. deixar ou permitir, Mt 13.30; 19.14; Marcos 14.6; Lucas 13.8
Num sentido teológico o verbo também tem um uso amplo:
1. cancelar, perdoar, suspender a culpa do pecado, Êx 32.32 (LXX); Nm 14.19; Jó 42.10 e NT, Mt 6.12, 14,
15; Marcos 11.25, 26
2. abster-se do pecado, II Tm 2.19
3. negligenciar afastando-se
a. da Lei, Mt 23.23; Atos 21.21
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b. da fé, Ez 20.8 (LXX); Lucas 8.13; II Ts 2.3; I Tm 4.1; Hb 2.13
Os crentes modernos fazem muitas perguntas teológicas sobre o que os escritores do NT nunca teriam
pensado. Uma destas se relacionaria com a tendência moderna de separar fé (justificação) de fidelidade
(santificação).
Há pessoas na Bíblia que estão envolvidas no povo de Deus e algo acontece para que elas saiam.
I. Antigo Testamento
A. Aqueles que ouviram o relato dos doze espias, Números 14 (cf. Hb 3.16-19)
B. Coré, Nm 16
C. Os filhos de Eli, I Samuel 2, 4
D. Saul, I Samuel 11-31
E. Profetas falsos (exemplos)
1. Dt 13.1-5; 18.19-22 (maneiras para conhecer um falso profeta)
2. Jeremias 28
3. Ezequiel 13.1-7
F. Falsas profetisas
1. Ezequiel 13.17
2. Neemias 6.14
G. Líderes maus de Israel (exemplos)
1. Jeremias 5.30, 31; 8.1, 2; 23.1-4
2. Ezequiel 22.23-31
3. Miquéias 3.5-12
II. Novo Testamento
A. Este termo grego é literalmente apostasize. Os Antigo e Novo Testamentos tanto confirmam um
intensificação do mal quanto ensino falso antes da Segunda Vinda (Mt 24.24; Marcos 13.22; Atos 20.29,
30; II Ts 2.9-12; II Tm 4.4). Este termo grego pode refletir as palavras de Jesus na Parábola dos Solos
encontrada em Mateus 13; Marcos 4; e Lucas 8. Os falsos mestres são obviamente não cristãos, mas eles
vieram de dentro (cf. Atos 20.29, 30; I João 219); no entanto, eles são capazes de seduzir e capturar crentes
imaturos (cf. Hb 3.12).
A pergunta teológica é: os falsos mestres já eram crentes? Isto é difícil de responder porque havia falsos
mestres nas igrejas locais (cf. I João 2.18, 19). Muitas vezes nossas tradições teológicas ou denominacionais
respondem esta pergunta sem referência a textos bíblicos específicos (exceto o método texto-prova de citar um
versículo fora de contexto para supostamente provar a inclinação de alguém).
B. Fé aparente
1. Judas, João 17.12
2. Simão Mago, Atos 8
3. Daqueles falados em Mt 7.13-23
4. Daqueles falados em Mateus 13; Marcos 4; Lucas 8
5. Os judeus de João 8.31-59
6. Alexandre e Himeneu, I Tm 1.19, 20
7. Aqueles de I Tm 6.21
8. Himeneu e Fileto, II Tm 2.16-18
9. Demas, II Tm 4.10
10. Falsos mestres, II Pedro 2.19-22; Judas vv.12-19
11. anticristos, I João 2.18, 19
C. Fé infrutífera
1. I Coríntios 3.10-15
2. II Pedro 1.8-11
Nós raramente pensamos sobre estes textos porque nossa teologia sistemática (calvinismo, arminianismo,
etc.) dita a resposta ordenada. Por favor, não me prejulgue porque eu menciono este assunto. Minha
preocupação é o procedimento hermenêutico adequado. Nós devemos deixar a Bíblia falar a nós e não tentar
moldá-la numa teologia pré-ajustada. Isto é muitas vezes doloroso e chocante porque muito de nossa teologia é
denominacional, cultural ou relacional (pais, amigo, pastor), não bíblica. (veja Tópico Especial: “receber”,
“crer”,, “confessar / professar” e “clamar”?) Alguns que estão no Povo de Deus na verdade não estão no Povo
de Deus (ou seja, Rm 9.6).
215

26.8 Esse cenário remete para o tabernáculo do deserto (cf. Êxodo 25-31, 36-40), mas posteriormente veio a se
referir ao templo em Jerusalém no Monte Moriá. Era onde YHWH habitou entre seres humanos (ou seja, entre as
asas do Querubim acima da arca da aliança no Santo dos Santos). Os fiéis seguidores desejavam estar na presença
de YHWH (cf. Sl. 23.6; 27.4-5).
Salmo 26.6 também se refere ao tabernáculo / templo (cf. Sl. 24.3-4).
26.11 Mesmo que o salmista acredite que ele é inocente, ele sabe que YHWH é puro e santo e todos os seres
humanos não são (cf. Is. 53.6; Rm. 1.18-3.18). Quanto mais perto chega à comunhão de YHWH mais a
consciência do pecado pessoal (ou seja, omissão e comissão) torna-se uma realidade. Salmo 19.11-14 expressa
bem esta verdade.
26.11b Por causa dessas coisas ele pede a YHWH para
1. redimi-lo - BDB 804, KB 911, Qal IMPERATIVO, veja Tópico Especial: Resgatar / Redimir
2. Ser gentil com ele - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 25.16
Ele acredita que YHWH irá justificá-lo para que ele bendiga YHWH
1. com canções, Sl. 26.7
2. com o testemunho, 26.7
3. com bênção, 26.12 (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO, veja Tópico Especial: Bem-aventurados [AT])
26.12 "congregações" A MT usa o PLURAL, mas pode ser um exemplo do PLURAL DE MAJESTADE. A NRSV,
TEV, REB usa o SINGULAR. A NET Bible faz com que o PLURAL refira-se aos "adoradores" (cf. Knox
Translation). A forma PLURAL só aparece aqui e Sl. 68.26.
▣ "bem direi o SENHOR " Isto se refere à afirmação pública da fé, confiança, esperança e fidelidade a YHWH
(cf. Rom. 10.9-13), provavelmente em um ambiente de culto.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como YHWH testa a mente e o coração?
2. Salmo 26.6 implica que o autor é um sacerdote?
3. Defina a palavra "maravilhas" (Sl. 26.7).
4. Explique Sl. 26.12a em suas próprias palavras.
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SALMO 27
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Salmo de Destemida
Confiança em Deus

Uma Exuberante
Declaração de Fé

Um ato de Devoção e uma
Oração para a Libertação
(Cântico de Confiança)

Uma Oração de Louvor

Na Companhia de Deus, Não Há
Medo

27.1-3

27.1

27.1

27.1

27.2

27.2-3

27.2

Introdução MT
Salmo de Davi.
27.1-3

27.3
27.4-6

27.4-5

27.6

27.4

27.3
27.4-6

27.4

27.5

27.5

27.6

27.6
27.6c

27.7-10

27.11-14

27.7-10

27.11-13

27.7-9ª

27.7-9a

27.7-9a

27.9b-10

27.9b-10

27.9b-10

27.11-12

27.11-12

27.11-12

27.13-14

27.13-14

27.13-14

27.14

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O tema do Salmo 26.8, 12; Sl. 27.4; e Sl. 28.2 é estar na casa de Deus (isto é, no tabernáculo ou templo)
pode ser por isso que estes Salmos são colocados juntos. Em um sentido o Salmo 27 continua e cumpre a
"confiança no SENHOR sem vacilar" que é o tema do Sl. 26.1.
B. Este salmo tem um paralelismo muito bonito.
C. Não se sabe ao certo os critérios processuais nem a pessoa (s) envolvida na estruturação do Saltério como a
conhecemos (e nesta mesma questão, toda o AT). É um pressuposto de fé que o Espírito guiou o processo
editorial e de coleta de dados, como fez na escrita das Escrituras.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 27.1-3
1
O SENHOR é a minha luz e a minha salvação;
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de quem terei medo?
O SENHOR é a fortaleza da minha vida;
a quem temerei?
2
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir,
meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
3
Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração;
e, se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança.
27.1-3 Este salmo caracteriza o que YHWH é para o salmista.
1. Luz - BDB 21, ou seja, isso pode se referir a.
a. instrução - Pr. 6.23
b. Guia - Sl. 43.3
c. A presença de YHWH - Sl. 4.6; 44.3; 89.15
d. vida e vitalidade - Jó 33.28; Sl. 36.10; Mq. 7.8, consulte UBS Handbook p. 261
O conceito de "luz" foi uma imagem poderosa no mundo antigo. A escuridão era temida, mas a luz era uma
bênção. A imagem de Deus como luz tinha várias conotações (cf. Is. 60.1, 19-20; Mq. 7.8; e João 8.12).
2. salvação - BDB 447, esta poderia se referir a:
a. segurança - Sl. 12.6; Jó 5.4, 11
b. salvamento - Sl. 50.23; 69.14; 85.7, 9
c. Rocha - Sl. 95.1
d. força de... - Sl. 18.2
3. refúgio - BDB 731 (isto é, lugar de segurança, cf. Sl. 28.8; 31.2-3; 37.39-40; 2 Sm 22.31-32).
Não há o VERBO "ser" em Sl. 27.1, nas linhas 1 e 3. Os outros VERBOS são IMPERFEITOS (como Sl. 27.3), que
fala de uma ação em curso. Observe o contraste com o estado dos malfeitores / adversários / inimigos em
Sl. 27.2. O seu status (PERFEITO) está definido. Eles tropeçaram e caíram. Os VERBOS IMPERFEITOS continuam em
Sl. 27.3. A vida tem suas tribulações, problemas, incidentes, mas Deus está sempre conosco e para nós!
O que os fiéis seguidores devem fazer, à luz das experiências de vida em um mundo caído?
1. Não tenha medo, Sl. 27.1, 3 (BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITOS)
2. Não tema, Sl. 27.1 (BDB 808, KB 922, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 118.6; Rm 8.31)
3. seja confiante, Sl. 27.3 (BDB 105, KB 120, Qal PARTICÍPIO ATIVO)
A verdadeira fé é uma relação pessoal com Deus, uma nova visão de mundo, um novo estilo de vida (cf. Rm.
8.31-39)! Tudo isso é possível por causa do caráter e da revelação de Deus. Ele é conosco e por nós e quer ter um
relacionamento pessoal diário com a gente, mesmo em um mundo caído com pessoas pecaminosas!!
27.2 Observe os diferentes termos utilizados para descrever os adversários.
1. malfeitores, Sl. 27.2 - BDB 949, KB 1269, Hiphil PARTICÍPIO
2. adversários, Sl. 27.2, 12 - BDB 865 III
3. inimigos, Sl. 27.2, 6 - BDB 33, KB 38, Qal PARTICÍPIO
Eles "tropeçaram" e "caíram" (cf. Jr. 50.32). Ambos são Qal PERFEITOS. O seu destino e julgamento são vistos
como já tendo ocorrido! Sua condenação é certa!
▣ "me destruir" A TEV usa "me matar" e esta é a essência da expressão (cf. Sl. 14.4). Ela pode implicar os
malfeitores agindo como carnívoros selvagens!
A RSV acredita que signifique "calúnia" ("maledicência", baseado em Dn. 3.8), mas a NRSV usa uma tradução
mais literal.
27.3 Este versículo implica fortemente que o salmista é um rei. O contexto do Salmo 1-41 sugere que é Davi.
Observe o jogo de palavras entre "anfitrião" (הנחמ, BDB 334) e "acampamento" (הנחת, BDB 333). Esses tipos
de jogos de som ocorrem frequentemente na poesia hebraica.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 27.4-6
4
Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei:
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que eu possa morar na Casa do SENHOR todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do SENHOR
e meditar no seu templo.
5
Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão;
no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá;
elevar-me-á sobre uma rocha.
6
Agora, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam.
No seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo;
cantarei e salmodiarei ao SENHOR.
27.4-6 O

salmista enumera uma série de pedidos de oração. Observe o paralelo entre
e IMPERFEITOS.
1. "peço" - BDB 981, K 1371, Qal PERFEITO denota um ato completo
2. "buscarei" - BDB 134, KB 152, Piel IMPERFEITO denota uma vida de oração contínua e intensa
Na interpretação dos salmos é preciso lembrar que essas solicitações servem para duas funções:
1. elas refletem o coração e a mente (ou seja, nova visão de mundo, cf. Ez. 36.22-38) de um seguidor fiel
2. contrastam e revelam claramente o coração e a mente dos falsos seguidores
Aqueles que se opõem aos líderes de Deus se opõem a Deus! Não é a vingança que é procurada, mas a justiça e a
revelação do caráter de YHWH!

VERBOS PERFEITOS

27.4 Observe os pedidos fervorosos.
1. morar (Qal INFINITIVO CONSTRUCTO) na casa do SENHOR todos os dias da minha vida (cf. Sl 23.6).
2. contemplar (Qal INFINITIVO CONSTRUCTO, muitas vezes utilizado para visões de profetas, BDB 302) a
beleza (veja nota abaixo) do SENHOR
3. meditar (Piel INFINITIVO CONSTRUCTO) no seu templo
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA,
NRSV, REB
"beleza"
NASB Margem
"deliciosa"
LXX
"agradabilidade"
TEV
"bondade"
NJB
"doçura"
A palavra hebraica (BDB 653) basicamente significa "agradável", "delicioso". O SUBSTANTIVO é usado
principalmente em Provérbios e descreve várias coisas diferentes. No contexto do templo que pode denotar uma
visão de Deus ou a vida após a morte. Pode ser paralelo à "bondade" (BDB 375), no versículo 13, que também
denota um cenário perfeito com Deus.
Aqui está um exemplo do uso desse termo em Provérbios.
1. SUBSTANTIVO - Pr. 3.17; 15.26; 16.21
2. ADJETIVO - Pr. 22.18; 23.8; 24.4
3. VERBO - Pr. 2.10; 9.17; 24.25
27.5 Os resultados de suas orações são:
1. YHWH ocultará (BDB 860, KB 1049, Qal IMPERFEITO) no seu pavilhão (cf. Sl. 76.2) em seu dia de
angústia.
2. YHWH vai esconder (BDB 711, KB 771, Hiphil IMPERFEITO) no lugar secreto de Seu tabernáculo.
3. YHWH vai levantá-lo (BDB 926, KB 1202, Polel IMPERFEITO) sobre a rocha (isto é, o próprio YHWH).
▣ Pergunto-me se os judeus antigos citaram este versículo pouco antes:
1. do templo cair na Babilônia, Egito, Neo-Babilônia
2. do Antíoco IV Epifânio (175-164 AC) Violou o templo
3. os romanos invadiram o templo sob Tito (70 DC)
Devemos lembrar que as promessas bíblicas tem efeito somente para:
1. os fiéis seguidores
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2. à luz dos propósitos maiores de Deus na história
27.6 Porque YHWH tem respondido de formas tão maravilhosas as orações do salmista (ou seja, "a minha cabeça
será exaltada sobre os meus inimigos")
1. ele vai oferecer sacrifícios com gritos de alegria (lit. "sacrifícios de gritos de alegria"; versículos como este
implicam que um sacrifício verbal era usado pelos judeus após a destruição de seu templo para simular os
sacrifícios anuais que já não eram mais possível)
2. ele vai cantar louvores a YHWH
Existem três VERBOS COORTATIVOS neste versículo. O salmista acredita que vai estar na presença de YHWH
(ou seja, no templo).
1. Eu vou oferecer um sacrifício - BDB 256, KB 261, Qal
2. Vou cantar - BDB 1010, KB 1479, Qal
3. cantarei louvores - BDB 274, KB 273, Piel
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 27.7-10
7
Ouve, SENHOR, a minha voz; eu clamo;
compadece-te de mim e responde-me.
8
Ao meu coração me ocorre: Buscai a minha presença;
buscarei, pois, SENHOR, a tua presença.
9
Não me escondas, SENHOR, a tua face,
não rejeites com ira o teu servo;
tu és o meu auxílio,
não me recuses, nem me desampares,
ó Deus da minha salvação.
10
Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem,
o SENHOR me acolherá.
27.7-10 Muitas vezes nos Salmos as estrofes separadas repetem a ênfase ou tema das estrofes anteriores. Isto
poderia ser explicado como:
1. outro nível de paralelismo intencional
2. o processo editorial em que as:
a. palavras
b. temas
c. humores
d. ações são semelhantes em som, significado ou teologia são agrupados por posteriores editores /
compiladores.
27.7 "ouve... clamor" O primeiro é um Qal IMPERATIVO (BDB 1033, KB 1570), muito comum nos Salmos como
uma forma de suplica a Deus. O segundo VERBO, "clamar" (BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFEITO), também
denota oração. Este versículo repete o foco de Sl. 27.4.
O contexto do pedido da oração é:
1. tenha misericórdia de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
2. me responda - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
27.8 Repare que NASB e NKJV tem uma frase introdutória em itálico (ou seja, "quando você disse"), o que
denota que não faz parte do texto hebraico. As traduções NRSV e NJB assumiram o interlocutor como sendo o
salmista.
O VERBO "buscar" (BDB 134, KB 152) é repetido
1. primeiro em uma abertura Qal IMPERATIVO (PLURAL)
2. segundo um Piel IMPERFEITO (SINGULAR, VERBO DE abertura de Sl. 27.8 também é SINGULAR)
Estes parecem representar um diálogo entre YHWH e o salmista. Um chama e o outro responde
adequadamente. O VERBO "buscar" denota um chamado para um relacionamento pessoal (cf. Sl. 24.6; Dt. 4.29), o
que denota adoração e obediência. Neste Salmo, por causa da ênfase na oração, podem ser paralelos Sl. 27.4 e 7.
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▣ "face" Esta é uma expressão idiomática hebraica para o contato pessoal e próximo (cf. Sl 24.6), onde ambos
"buscar" e "face" ocorrem em conjunto.
27.9 Há uma série de VERBOS JUSSIVOS que denotam as coisas que o salmista pede para YHWH não fazer:
1. Não esconda o seu rosto de mim - BDB 711, KB 771, Hiphil JUSSIVO, cf. Sl. 69.17; 102.2; 143.7
2. não se afaste teu servo com ira - BDB 639, KB 692, Hiphil JUSSIVO
3. Não me abandone - BDB 643, KB 693, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, cf. Sl. 94.14, a
menos que eles deixem de ser fiéis seguidores (Jr. 12.7)
4. não me abandone - BDB 736, KB 806, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
Observe o elemento pessoal envolvido em todas essas solicitações!
27.10
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB, JPSOA,
NRSV, REB
NET Bible

"para"
"quando"
"se"
"pode"
"embora"
"mesmo se"

A introdução de CONJUNÇÃO (BDB 471-475) tem um vasto campo semântico. Apenas o contexto pode determinar
o significado. Obviamente, neste contexto não permite uma tradução clara.
▣ "Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem" Este é o mesmo VERBO que foi utilizado no
Sl. 27.9. Mesmo que a tradução desta frase seja incerta, o significado é óbvio. O companheiro ou familiares mais
próximos podem deixá-lo, mas o Deus da aliança nunca irá deixá-lo (cf. Dt. 31.6; Js. 1.5; Is. 49.15; Hb. 13.5)!
O UBS Handbook (p. 266) menciona que a TEV, NEB, NJB toma o versículo como expressando uma
possibilidade teórica para fazer um ponto forte literário, não um real abandono.
Pode-se pensar que isso pode refletir a promessa de YHWH a Davi e seus descendentes em 2 Samuel 7.
Possivelmente Sl. 27.13 refere-se a 2 Sm. 7.28.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 27.11-14
11
Ensina-me, SENHOR, o teu caminho
e guia-me por vereda plana,
por causa dos que me espreitam.
12
Não me deixes à vontade dos meus adversários;
pois contra mim se levantam falsas testemunhas
e os que só respiram crueldade.
13
Eu creio que verei a bondade do SENHOR
na terra dos viventes.
14
Espera pelo SENHOR,
tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração;
espera, pois, pelo SENHOR.
27.11-14 Esta estrofe começa com mais pedidos de oração (Sl. 27.11-12), move-se para um testemunho de fé (Sl
27.13), e conclui com bons conselhos (Sl 27.14).
27.11-12 Os pedidos de oração são
1. Ensine-me seu caminho - BDB 434, KB 436, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 25.4-5; 86.11
cf. Dt. 5.322. Guia-me
por
vereda
plana
BDB
634,
KB
685, Qal IMPERATIVO,
33; 31.29; Sl. 5.8; 26.12; 139.24; Este é o pano de fundo do AT para a igreja que está sendo chamada de "o
caminho", cf. Atos 9.2; 18.25; 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22; João 14.6
3. Não me deixes à vontade dos meus adversários - BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO
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O salmista dá duas razões para suas orações nesta estrofe.
1. por causa dos meus inimigos (lit. "aqueles que ficam à espreita por mim"), Sl. 27.11
2. falsas testemunhas têm levantado contra mim, Sl. 27.12
27.13 Este versículo expressa a fé do salmista ("Acredita" - BDB 52, KB 63, Hiphil PERFEITO) e visão de
mundo. Ele acreditava que havia
1. justiça nesta vida por causa do caráter de YHWH
2. uma vida futura com YHWH na terra dos vivos (cf. Jó 14.7-12, 13-14; 19.25-27; Sl. 16.10; 49.15; 73.24;
116.8-9; 142.5; Is. 25.8; 26.19; 38.11).
27.14 À luz da fé e da visão de mundo do salmista, ele adverte os outros para
1. esperar no SENHOR - BDB 875, KB 1082, Piel IMPERATIVO,
5; 130.5; Pr. 20.22; Is. 8.17; 25.9; 33.2
2. ser forte - BDB 304, KB 302, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 31.24
3. deixe seu coração ter coragem - BDB 54, KB 65, Hiphil JUSSIVO
4. espera no SENHOR - BDB mesmo que nº 1
Alguns estudiosos (cf. NIDOTTE, vol. 1, p. 439) veem o Sl. 27.14 como:
1. auto-admoestação (o salmista)
2. um oráculo sacerdotal dado no templo

cf. Sl. 25.3; 37.34; 40.1; 62.1,

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Porque o "medo" é a palavra-chave na primeira estrofe?
2. Salmo 27.2 e Salmo 23.6 tem som semelhante, o que isso implica no cenário?
3. Salmo 27.4-6 fala sobre o tabernáculo ou o templo?
4. Por que Sl. 27.9 é tão perturbador? O Deus da aliança abandona seus seguidores?
5. O que significa Sl. 27.10? É literal ou figurado?
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SALMO 28
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma oração para a Ajuda
e Louvor pela Resposta

Alegrai-vos na oração
Respondida

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais (Um
Lamento)

Uma Oração para Ajuda

Petição e Ação de Graças

28.1-2

28.1-2

28.1-3

28.1

Introdução MT
Salmo de Davi.
28.1-5

28.2
28.3-5

28.3-5

28.3
28.4-5

28.4
28.5

28.6-9

28.6-7

28.6-7

28.6-7

28.6
28.7

28.8-9

28.8-9

28.8-9

28.8-9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 28.1-5
1
A ti clamo, ó SENHOR;
rocha minha, não sejas surdo para comigo;
para que não suceda, se te calares acerca de mim,
seja eu semelhante aos que descem à cova.
2
Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro,
quando erguer as mãos para o teu santuário.
3
Não me arrastes com os ímpios,
com os que praticam a iniquidade;
os quais falam de paz ao seu próximo,
porém no coração têm perversidade.
4
Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos;
dá-lhes conforme a obra de suas mãos,
retribui-lhes o que merecem.
5
E, visto que não atentam para os feitos do SENHOR,
nem para o que as suas mãos fazem,
ele os derribará e não os reedificará.
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28.1-5 Há alguma discordância sobre como dividir as estrofes neste Salmo (veja a primeira página deste
capítulo). NASB usa Sl. 28.1-5, 6-9, por isso vou usá-lo. A primeira estrofe é um lamento e a segunda um salmo
de ação de graças.
O salmista ora para:
1. YHWH ouvi-lo quando ele ora
2. YHWH não o arrastar para longe como os ímpios
Em Sl. 28.4, ele usa três IMPERATIVOS para descrever o que Deus deve fazer com os ímpios.
1. Lhe dar (BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO) de acordo com as suas obras (cf. Jó 34.11; Sl. 62.12; Pr.
24.12; Ec. 12.14; Jr. 17.10; 32.19; Mt. 16.27, 25.31-46; Rm 2.6; 14.12; 1 Co. 3.8; 2 Co. 5.10; Gl. 6.7-10; 2
Tm. 4.14; 1 Pe. 1.17; Ap. 2.23; 20.12; 22.12)
2. dar-lhes de acordo com as suas práticas malignas (VERBO assumido a partir do nº 1)
3. dar-lhes (o mesmo VERBO que o nº 1) de acordo com suas ações (lit. "obra das suas mãos")
4. recompensa lhes (BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO) com uma terrível recompensa (lit. "relações",
BDB 168)
28.1 "rocha minha" Essa imagem fala de permanência, força, estabilidade, proteção (veja nota completa em Sl.
18.2).
▣ "não..." Estes são dois verbos IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO.
1. Sl. 28.1 - não seja surdo, BDB 361 II, cf. Sl. 35.22; 39.12; 83.1; 109.1 (paralelo à "silencioso", BDB 364)
2. Sl. 28.2 - não me arrastar para longe, BDB 604 (isto é, possivelmente, como um animal ou um prisioneiro
de guerra)
▣ "cova" O termo (BDB 92, Sl. 88.4; 143.7; Pr. 28.17) é um sinônimo para Sheol. Veja TÓPICO ESPECIAL:
Onde estão os mortos? Ele está provavelmente relacionado com:
1. uma sepultura cavada (cf. Is 14.9; Ez. 32.25)
2. um buraco na colina para o enterro
3. uma abertura que vai para Sheol (cf. Sl. 30.3; Pr. 1.12; Is. 14.15; 38.18; Ez. 26.20)
28.2 "quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário" Este gesto tem várias
conotações.
1. um ato de bênção depois de um sacrifício por um sacerdote - Lv. 9.22 (ou seja, alguns sacrifícios eram
elevados a YHWH)
2. um ato por parte de um adorador após um sacrifício de incenso – Sl. 141.2
3. um gesto em direção ao santuário – Sl. 134.2
4. uma postura de oração, com as mãos levantadas, cf. Êx. 9.29 (Moisés); 1 Rs. 8.22
(Salomão); Lm. 2.19; 3.41 (Israel); Lc. 24.50 (Jesus); 1 Tm. 2.8 (crentes)
5. uma postura de louvor, adoração, ou confissão pública – Sl. 63.4
6. uma forma de mostrar o poder de YHWH como o seu cajado foi levantado nas mãos de Moisés (cf. Êx
17.8-12)
Aqui ele é utilizado para simbolizar uma vida limpa (cf. 1 Tm. 2.8), aberta a Deus e uma vida que reconhece a
sua necessidade de receber Deus (veja o uso negativo no Salmo 44.20.).
NASB
NASB margem,
NRSV nota de roda pé
NJB
JPSOA
LXX
REB

"para o teu santuário"
"o lugar mais íntimo"
"Santo dos Santos"
"santuário interior"
"tribunal"
"santuário"

Este termo hebraico (BDB 184 I) basicamente significa "parte de trás", "mais íntimo". Em 1 Reis 6.16, 19, 20, 21,
22, 23, 31; 7.49; 8.6, 8 refere-se ao Santo dos Santos (cf. Êx. 26.31-35), onde a arca da aliança ficou entre os
gigante querubins de Salomão.
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Fiéis seguidores na Antiga Aliança enfrentaram o templo (cf. 1 Reis 8, grande oração de Salomão na dedicação
no Templo), quando eles oravam porque era lá que YHWH habitava entre as asas do querubim. Foi onde o céu e a
terra se encontraram. A arca da aliança era o estrado de YHWH.
No entanto, na Nova Aliança, Deus está presente em todos os lugares (cf. Jo 4.20-24). O novo templo é Jesus
(cf. Jo 2.19, 21)!
28.3, 5 "que..." Os versículos 3 e 5 lista as atividades e atitudes dos ímpios (ou seja, os ateus praticantes).
1. que praticam a iniquidade, Sl. 28.3
2. que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração (veja TÓPICO ESPECIAL: O
CORAÇÃO)
3. que não atentam para as obras de Deus, Sl. 28.5 (o povo de Deus deve "respeita-lo" por quem Ele é, por
aquilo que Ele tem feito, cf. Dt. 32.7; Sl. 107.43; Oséias 14.9).
4. que não consideram os feitos de Deus (paralelo), Sl. 28.5, cf. Is. 5.12
28.5 A última linha do Sl. 28.5 diz que Deus fará a eles (compare Jr. 1.10).
1. derribará - BDB 248, KB 256, Qal IMPERFEITO, Sl. 28.5
2. não reedificará - BDB 124, KB 139, Qal IMPERFEITO, negativo, Sl 28.5
Os três verbos IMPERFEITOS de Sl. 28.5 denotam as ações contínuas dos ímpios. Suas vidas são caracterizadas
por ignorar a Deus e ferir os outros, portanto, os juízos de Deus estão também em curso (ou seja, a destruição
perene, cf. Is 6.9-10; Jr 1.10).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 28.6-9
6
Bendito seja o SENHOR,
porque me ouviu as vozes súplices!
7
O SENHOR é a minha força e o meu escudo;
nele o meu coração confia, nele fui socorrido;
por isso, o meu coração exulta,
e com o meu cântico o louvarei.
8
O SENHOR é a força do seu povo,
o refúgio salvador do seu ungido.
9
Salva o teu povo e abençoa a tua herança;
apascenta-o e exalta-o para sempre
28.6-9 A mudança de humor radical ocorre no versículo 6. Esta estrofe explicita as razões pelas quais YHWH
abençoa (Sl. 28.6a).
1. Ele ouve a sua oração
2. Ele é a sua força e escudo
3. Ele é o seu refúgio
Nos versículos 8 e 9 o foco muda do Rei (ou seja, "seu ungido") para Seu povo da aliança. Como YHWH salvou
o Rei, ele agora salvar o seu povo! Esta fluidez entre o SINGULAR e o PLURAL é comum nos Salmos.
▣ "Bendito seja o SENHOR " Este é um tema recorrente nos Salmos. Ele é bendito por Seus fiéis seguidores por
muitas razões, mas todas elas se remetem a quem Ele é e o que Ele tem feito! Esta frase tornou-se uma fórmula
litúrgica (cf. Sl.18.46; 28.6; 31.21; 41.13; 66.20; 68.35; 72.18; 89.52; 106. 48; 119.12; 124.6; 135.21;
144.1). Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor!
28.7 Como Sl. 28.3 e 5 descrevem os ímpios, Sl. 28.7 descreve o seguidor fiel.
1. seu coração confia Nele - BDB 105, KB 1200, Qal PERFEITO, cf. Sl. 112.7 (note a conexão teológica entre a
confiança humana e a libertação / salvação divina, Sl. 22.4-5; 25.1-3; 28.7; 31.14-15; 86.2; veja nota em
NIDOTTE, vol. 1, p. 646)
2. ele é ajudado por Deus - BDB 740, KB 810, Niphal PERFEITO
3. seu coração exulta - BDB 759, KB 831, Qal IMPERFEITO com waw
4. ele O agradece com cânticos - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO (contínuo louvor)
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Um breve comentário sobre os versículos da MT na LXX. Havia provavelmente um texto hebraico mais antigo
por trás de ambos. Há MSS na DSS que seguem a MT e outros seguem a LXX. A igreja primitiva usou a LXX
quase que exclusivamente. Salmo 28.7 é um bom exemplo de sua tradução de um texto hebraico diferente. A
LXX usa (veja nota na AB, p. 173)
"O Senhor é o meu auxílio e meu protetor; nele o meu coração esperava,
E eu fui ajudado e a minha carne reviveu, e da minha vontade vou reconhecê-lo."
▣ "escudo" Veja a nota em Sl. 3.3-6.
28.8 "seu" A UBS Text Project (pg. 208) dá "ao seu povo" a classificação "C" (dúvida considerável).
1. a eles - ( למוNKJV, JPSOA)
2. ao seu povo - ( לעמוNRSV, TEV, NJB, REB)
A Septuaginta usa o nº 2, como fazem alguns manuscritos hebraicos. Aparentemente uma letra hebraica foi
retirada da MT.
▣ "seu ungido" Veja uso semelhante em Sl. 18.50. Veja TÓPICO ESPECIAL: MESSIAS.
28.9 Há uma série de IMPERATIVOS dirigidos em oração a YHWH, rogando-lhe para agir em nome do povo da
aliança.
1. salva - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 106.47, veja Tópico Especial: A Salvação (AT)
2. abençoa - BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO, veja Tópico Especial: Abençoado (AT)
3. apascenta - BDB 944, KB 1258, Qal IMPERATIVO (A NASB Study Bible [pg. 765] faz o comentário de que
"pastor" tem ligações com o Salmo 23 e, provavelmente, marca o fim de Salmo 23-28 como uma coleção
de salmos ligados por vários temas comuns)
4. exalta (ou seja, "levantar"), Piel IMPERATIVO, cf. Is. 40.11; 63.9
Vários Salmos terminam com um foco corporativo (Sl. 3.8; 14.7; 25.22; 29.11; 51.18-19; 130.8).
▣ "Sua herança" YHWH deu um loteamento de terras à todas as nações (cf. Dt 32.9), mas os descendentes de
Abraão era o Seu povo especial (cf. Êx 19.5-6; 1 Rs. 8.51; Sl. 33.12). Ele demonstrou isso através do seu êxodo
prometido para fora do Egito (Gn. 15.12-21). Ele demonstrou Seu poder e amor (cf. Dt. 9.29). Moisés suplicou a
YHWH para não julgar o povo pecador porque as nações pagãs não iriam entender (cf. Dt. 9.26-29). Seu povo
estava destinado a revelar Seu caráter a todas as nações (veja Tópico Especial: Eterno plano redentor de
YHWH). Mas se eles continuassem em pecado e idolatria haveria rejeição (cf. Sl 106.40; Ez. 36.22-23).
▣ "para sempre" Veja Tópico Especial: Para sempre ('olam).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual é a visão do AT sobre a morte?
2. Sl. 28.4 apresenta a mesma verdade que Gl. 6.7?
3. Sl. 28.5c está relacionada com Is. 6.9-10 ou Jr. 1.10?
4. Por que os Salmos que refletem os pensamentos / situação de um indivíduo terminam com IMPERATIVOS
coletivos / comunitários?
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SALMO 29
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Voz do SENHOR na
tempestade

Louvor a Deus em Sua
santidade e majestade

Hino ao Deus da
Tempestade

A Voz do SENHOR na
tempestade

Hino ao SENHOR da Tempestade

29.1-2

29.1-2

29.1-2

29.1-2

29.1-2

29.3-9

29.3-4

29.3-4

29.3-4

29.3-4

29.5-7

29.5-6

29.5-6

29.5-6

29.7-8

29.7-9

29.7-9b

Introdução MT
Salmo de Davi.

29.8-9
29.9
29.10-11

29.10-11

29.10-11

29.9c-11
29.10-11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um salmo sobre a revelação natural (isto é, Deus se revela a todos através da criação).
1. Salmo 19.1-6 (voz silenciosa na criação)
2. Romanos 1.19-23 (Conhecimento de Deus a partir da natureza)
3. Romanos 2.14-16 (testemunho moral interior)
B. As imagens do salmo ocorrem para abranger
1. A derrota do caos por YHWH na criação inicial (ou seja, água, Sl. 29.3, 10, o termo "inundação" [BDB
550] ocorre apenas aqui e Gênesis, capítulos 6-11)
2. do poder de YHWH em uma tempestade (cf. Sl. 29.3-9; cf. Sl. 18.7, 15)
C. YHWH, não Baal , derrota, controla e envia a água. Muitos estudiosos observam as inúmeras semelhanças
com a mitologia ugarítica e outras literaturas da ANE. Veja o Tópico Especial: Os Mitos da Criação e
Inundação da ANE
D. A UBS Handbook afirma que este salmo é um chiasm (p. 275).
1. utilização quatro vezes maior por YHWH em Sl. 29.1-2 e 10-11
2. "força" (BDB 738), em Sl. 29.1 e 11
3. águas referidas no Sl. 29.3 e 10
4. majestade de YHWH referida no Sl. 29.4 e 10
5. árvores mencionadas no Sl. 29.5 e 9
6. lugares geográficos em Sl. 29.6 e 8
Meu problema com isto é que a chiasm normalmente coloca a declaração teológica mais significativa no meio,
mas o versículo 7 não se encaixa nesse padrão.
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E. Este Salmo pode referir-se a:
1. uma teofania, pelo fato de, YHWH ser descrito vindo no cenário de uma violenta tempestade
2. o impulso é uma vitória militar (cf. Sl. 29.11)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 29.1-2
1
Tributai ao SENHOR, filhos de Deus,
tributai ao SENHOR glória e força.
2
Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome,
adorai o SENHOR na beleza da santidade.
29.1-2 "Tributai" Este VERBO (BDB 396, KB 393, Qal IMPERATIVO) é repetido três vezes. Basicamente,
significa "dar glória a Deus (cf. Dt. 32.3). Esse mesmo padrão também está em Salmos 96.7-8 e 1 Cr. 16.28-29 a
tríplice repetição denota uma ênfase superlativa.
29.1
NASB
"filhos de Deus"
NKJV
"Poderosos"
NRSV, TEV "seres celestiais"
NJB, LXX
"filhos de Deus"
JPSOA
"seres divinos"
REB
"poderes angelicais"
A MT usa "filhos dos deuses" (literalmente "filhos de Elim", BDB 119 CONSTRUCTO BDB 42). Refere-se aos
anjos (cf. Gn. 6.2 ["filhos de Elohim"]; Sl. 103.20-21) ou o conselho celestial angelical (cf. Êx. 15.11; 2 Rs. 22.19;
Sl. 82.1; 86.6-8).
TÓPICO ESPECIAL: "os filhos de Deus" em Gênesis 6
A. Há uma grande controvérsia sobre a identificação da frase "os filhos de Deus". Há três interpretações
principais
1. a frase se refere à linhagem piedosa de Sete (cf. Gênesis 5)
2. a frase se refere a um grupo de seres angelicais
3. a frase se refere aos reis ou tiranos da linhagem de Caim (cf. Gênesis 4)
B. Evidência para a frase referindo-se à linhagem de Sete
1. o contexto literário imediato de Gênesis 4 e 5 mostra o desenvolvimento da linhagem rebelde de Caim e a
linhagem piedosa de Sete. Portanto, as evidências contextuais parecem favorecer a linhagem piedosa de
Sete.
2. os rabinos têm se dividido sobre seu entendimento dessa passagem. Alguns afirmam que isso se refere a
Sete (mas a maioria a anjos).
3. a frase, "os filhos Deus", embora mais freqüentemente usado para seres angelicais, raramente se refere
aos seres humanos
a. Dt 14.1, "filhos sois do SENHOR, vosso Deus"
b. Dt 32.5, "seus filhos"
c. Salmo 73.15, "teus filhos"
d. Oséias 1.10, "filhos do Deus vivo"
C. Evidência para a frase referente a seres angelicais
1. esse tem sido o entendimento mais comum da passagem. O contexto maior de Gênesis poderia apoiar
essa visão como outro exemplo de um mal sobrenatural tentando frustrar a vontade de Deus para a
humanidade (os rabinos dizem que foi por ciúme)
2. A frase ("filhos de Deus") é usada abundantemente para anjos no AT
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a. Jó 1.6
b. Jó 2.1
c. Jó 38.7
d. Salmo 29.1
e. Salmo 89.6, 7
f. Daniel 3.25
3. o livro intertestamentário de I Enoque, que era muito popular entre os crentes do período do NT, junto
com Gênesis apócrifo dos rolos do Mar Morto e Jubileus 5.1, interpreta esses como anjos rebeldes ( I
Enoque 12.4; 19.1; 21.1-10).
4. o contexto imediato de Gênesis 6 parece implicar que "os valentes que houve na antiguidade, homens de
renome" vieram dessa mistura imprópria das ordens da criação
5. I Enoque ainda afirma que o Dilúvio de Noé veio para destruir esta união entre anjos/seres humanos que
era hostil a YHWH e Seu plano para a criação (Cf. I Enoque 7.1ss; 15.1ss; 86.1ss)
D. Evidência para a frase referindo-se aos reis e tiranos da linhagem de Caim
1. Há várias traduções antigas que apóiam essa visão
a. Targum ou Onkelos (segundo século A.D.) traduz "filhos de Deus" como "filhos de nobres"
b. Símaco (segundo século A.D.), tradução grega do AT, traduz "filhos de Deus" como "os filhos dos
reis"
c. O termo elohim é às vezes usado para os líderes Israelitas (cf. Êx 21.6; 22.8; Sl 82.1, 6, observe NVI e
Net Bibles)
d. Nefilins é ligado a Gibborim em Gênesis 6.4. Gibborim é o plural de Gibbor que significa "um
poderoso homem de bravura; força, riqueza e poder"
2. essa interpretação e suas evidências são tiradas do livro Hard Sayings of the Bible [Expressões Difíceis
da Bíblia], pp. 106-108
E. Evidência histórica dos defensores de ambos os usos
1. a frase refere-se aos setitas
a. Cirilo de Alexandria
b. Teodoro
c. Agostinho
d. Jerônimo e. Calvino
f. Kyle
g. Gleason Archer
h. Watts
2. a frase refere-se a seres angelicais
a. Escritores da Septuaginta
b. Filo
c. Josefo (Antigüidades 1.3.10
d. Justino Mátir
e. Clemente de Alexandria f. Tertuliano
g. Orígenes
h. Lutero
i. Delitzsch
j. Hengstenberg k. Olford
l. Westwerm
m. Wenham
n. Biblia NET
F. Como os "Nefilins" de Gênesis 6.4 são relacionados com os "filhos de Deus" e "as filhas dos homens" de
Gn 6.1, 2?
1. Eles são gigantes que resultaram da união entre anjos e mulheres humanas (cf. Nm 13.33).
229

2. Eles não se relacionam em absoluto. São simplesmente mencionados como estando na terra nos dias dos
eventos de Gn 6.1, 2 e também depois.
3. R. K. Harrison, em Introduction to the Old Testament [Introdução ao Antigo Testamento, p. 557, tem a
seguinte citação enigmática, "perder totalmente as percepções antropológicas inestimáveis na inter-relação
do Homo sapiens e as espécies pré-adâmicas que a passagem contém, e que são expostas àqueles estudiosos
que estão preparados para persegui-las".
Isso implica para mim que ele vê esses dois grupos como representando diferentes grupos de humanóides.
Isso implicaria uma criação especial posterior de Adão e Eva, mas também um desenvolvimento evolucionário
do Homo erectus.
G. É apenas justo revelar meu próprio entendimento desse texto controverso. Primeiro, deixe-me lembrar a
todos nós que o texto em Gênesis é curto e ambíguo. Os primeiros ouvintes de Moisés devem ter tido
percepção histórica adicional ou Moisés usou tradições orais e escritas do período patriarcal que ele mesmo
não entendia completamente. Essa questão não é um assunto teológico crucial. Nós freqüentemente somos
curiosos sobre coisas que as Escrituras apenas dão uma pista. Seria muito inoportuno construir uma elaborada
teologia a partir desse e de fragmentos similares de informação bíblica. Se precisássemos dessa informação,
Deus a teria providenciado de uma forma mais clara e completa. Eu pessoalmente acredito que eram anjos e
seres humanos, porque:
1. a frase "filhos de Deus" é usada consistentemente, se não exclusivamente, para anjos no AT
2. a Septuaginta (alexandrina) traduz (final do primeiro século A.C.) "filhos de Deus" como "anjos de
Deus"
3. o livro apocalíptico pseudoepigrafo de I Enoque (possivelmente escrito por volta de 200 A.C.) é muito
específico que isso se refere a anjos (cf. capítulos 6-7)
4. II Pedro 2 e Judas falam de anjos que pecaram e não mantiveram sua habitação apropriada. Eu sei que
para alguns isso parece contradizer Mt 22.30, mas esses anjos específicos não estavam nem no céu nem na
terra, mas numa prisão especial (Tártaro).
5. Eu acho que uma razão das muitas dos eventos de Gênesis 1-11 são encontradas em outras culturas (i.e.,
relatos similares da criação, relatos similares do dilúvio, relatos similares de anjos possuindo mulheres) é
porque todos os seres humanos estavam juntos e tiveram algum conhecimento de YHWH durante esse
período, mas depois da dispersão da torre de Babel, esse conhecimento se tornou corrompido e adaptado a
um modelo politeísta.
Um bom exemplo disso é a mitologia grega onde gigantes meio humanos/meio sobrenaturais chamados
titãs são aprisionados no Tártaro, este exato nome usado somente uma vez na Bíblia (II Pe 2) para lugar de
aprisionamento dos anjos que não mantiveram sua moradia própria. Na teologia rabínica o Hades era divido
numa seção para o justos (paraíso) e uma seção para os ímpios (Tártaro).
▣ "glória e força" Estes são dois termos comuns aplicados a YHWH.
1. glória - BDB 458
2. força - BDB 738
29.2 "Adorai" Esta é a quarta de uma série de quatro abertura IMPERATIVAS (lit. "curvar", BDB 1005, KB
295, Hishpael IMPERATIVO). Isto é o que os fiéis seguidores fazem enquanto vão ao seu templo na beleza da
santidade. Isto envolve não apenas roupas, mas a obediência a aliança. Veja o Tópico Especial: Adoração.
▣ "Seu nome" Esta é uma forma idiomática de se referir-se ao próprio YHWH. Veja Tópico Especial: O nome de
YHWH.
NASB
NKJV
NRSV, NJB
JPSOA,

"na beleza da santidade"
"na beleza da santidade"
"no esplendor santo"
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NASB margem
REB, NET
LXX, Peshitta

"majestoso em santidade"
"em traje santo"
"no seu santo tribunal"

A frase ambígua (BDB 214 CONSTRUCTO BDB 871) também aparece em três outros contextos de adoração no
templo (cf. Sl. 96.9; 110.3; 1 Cr 16.29). A nota de rodapé da TEV oferece três maneiras possíveis para traduzir a
frase:
1. quando Ele (YHWH) aparece (da raiz Ugarit, cf. TEV, ou seja, o próprio YHWH; isso, então seria
semelhante à teofania de Êxodo 19-20)
2. O vestuário de culto (as vestes de Arão são descritas de forma semelhante em Ex. 28.2)
3. em Seu belo templo (parece refletir a LXX)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 29.3-9
3
Ouve-se a voz do SENHOR sobre as águas;
troveja o Deus da glória;
o SENHOR está sobre as muitas águas.
4
A voz do SENHOR é poderosa;
a voz do SENHOR é cheia de majestade.
5
A voz do SENHOR quebra os cedros;
sim, o SENHOR despedaça os cedros do Líbano.
6
Ele os faz saltar como um bezerro;
o Líbano e o Siriom, como bois selvagens.
7
A voz do SENHOR despede chamas de fogo.
8
A voz do SENHOR faz tremer o deserto;
o SENHOR faz tremer o deserto de Cades.
9
A voz do SENHOR faz dar cria às corças
e desnuda os bosques;
e no seu templo tudo diz: Glória!
29.3-9 Esta estrofe é repleta de "a voz do SENHOR". Parece haver duas maneiras de ver isso:
1. YHWH o criador, cf. Sl. 29.3, 10 (cf. Gn 1, Salmo 93)
2. YHWH o verdadeiro Deus da tempestade e provedor da chuva (cf. Sl. 29.3-9, ou seja, em oposição aos
clamores a Baal)
Observe a forma como a voz de YHWH é caracterizada (Sl. 29.4-9).
1. poderosa (BDB 470)
2. majestade (mesma raiz em Sl. 29.2b, BDB 214)
3. quebra os cedros (VERBO, BDB 990, KB 1402 repetida no Salmo 29.5)
4. faz o Líbano e Sirion (ou seja, o Monte Hermon, cf. Dt. 3.9) saltar
5. chamas de fogo (cf. Sl. 18.12, 14)
6. faz tremer o deserto (VERBO, BDB 296, KB 297, repetida no Salmo 29.8)
7. faz dar cria a corça
8. desnuda os bosques (BDB 362 I)
É importante lembrar que a palavra falada era um conceito teológico muito importante e generalizada para os
antigos hebreus.
1. Criação pela palavra falada - Gênesis 1
2. poder da palavra falada de Deus - Is. 14.24; 25.1; 45.23; 46.10; 55.11; 59.21; Mt. 24.35
3. O Messias é chamado de "o Verbo" em João 1.1-5, 14; Ap. 19.13
4. as imagens do retorno do Messias com uma espada de dois gumes para uma língua - Ap. 1.16; 2.12
29.6 "Libano... Siriom" Estes são as referências geográficas do norte da Terra Prometida de Canaã. O termo
"Sirion" para o Monte Hermon é rara (cf. Dt. 3.9). Devido a isso e o contexto óbvio ou imagens de "tempestade",
muitos estudiosos modernos têm visto este Salmo como uma reformulação de um hino original para Baal (deus da
tempestade cananeu). Os textos Ras Shamra estão abrindo muito o imaginário velado do AT à luz da mitologia
cananéia. Autores hebreus muitas vezes tomaram as descrições de divindades pagãs e as mudaram para as
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descrições e títulos de YHWH. Eles sabiam que Ele era o único e verdadeiro Deus (veja Tópico Especial:
Monoteísmo).
Para uma boa e breve discussão da cosmologia antiga veja IVP Dictionary of Biblical Imagery, pp. 169-174.
29.9a O mesmo VERBO (BDB 296, KB 297) traduz como "tremer" em Sl. 29.8 (duas vezes) agora é usado para o
parto (cf. Jó 39.1) de Sarah dar à luz em Is. 51.2.
Se alguém tenta manter um paralelismo sinónimo entre Sl. 29.9b e 29.5b, então ele deve mudar "corça" (a MT,
e a UBS Text Project dá-lhe uma classificação "B") para "cedros" (cf. TEV, NJB, mesmas consoantes, apenas
uma mudança de vogais). Isto é feito para tentar continuar o possível padrão de chiasm.
A NET Bible (p. 885 nº 21) sugere uma emenda de "florestas" para "cabras da montanha do sexo feminino", a
fim de manter o paralelismo sinónimo entre Sl. 29. 9a e 6. A JPSOA tem uma nota de rodapé, "traz as ovelhas
para o nascimento precoce" como uma opção (BDB 362 II).
29.9c O resumo de toda esta ação (ou seja, os resultados físicos de uma tempestade forte) é que no seu templo
tudo diz. "Glória!" Veja o Tópico Especial: Glória
YHWH o criador está fornecendo abundância agrícola pela chuva em sua estação. O Criador é também o
Provedor! (Veja um bom artigo sobre "Providencia" no IVP Dictionary of Biblical Imagery, pp. 681-683.)
A NJB usa Sl. 29.9c o início de Sl. 29.10-11.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 29.10-11
10
O SENHOR preside aos dilúvios;
como rei, o SENHOR presidirá para sempre.
11
O SENHOR dá força ao seu povo,
o SENHOR abençoa com paz ao seu povo
29.10 A palavra "rei" não está na linha 1, mas está na linha 2. A inundação refere-se (1) a Gênesis 6-9 (Gn 6.17)
ou (1) a criação original (cf. Gn. 1.2).
O conceito de YHWH como Rei remonta a 1 Sm.8.7, uma afirmação teológica no Salmo 10.16 e aqui. A
imagem é de YHWH sentado em um trono (cf. Sl. 2.4; 113.5 e as imagens em Isaías 6) ou ter um cetro. Veja
Tópico Especial: O Reino de Deus.
▣ "preside... como rei, o SENHOR presidirá" O VERBO "preside" ou "entronizado (BDB 442, KB 444) para
sempre" é um tema recorrente (cf. Êx 15.18; Sl. 9.7; 10.16; 29.10; 66.7; 145.13; 146.10; Jr 10.10, Lm 5.19).
▣ "aos dilúvios" A PREPOSIÇÃO implica
1. poder e autoridade sobre as águas do caos (LXX)
2. YHWH no céu está acima das águas superiores (ou seja, chuvas), acima das nuvens (cf. Gn 1.6-7; Sl.
148.4)
O termo "inundação" (BDB 550) só é encontrado em Gênesis e aqui no Salmo 29.10.
29.11 Porque YHWH é Rei, Seu povo está seguro. Suas promessas são seguras. Seus propósitos para o futuro são
seguros!
Mesmo em meio à "tempestade" quando os poderes da natureza parecem tão intensos, o povo de YHWH está
em paz (cf. Mt 8.23-27; 14.22-33)! Jesus também demonstrou esse poder divino sobre o vento e as ondas!
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SALMO 30
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ação de graças para a
libertação da morte

A bem-aventurança da
Oração Respondida

Ação de Graças para a
cura

Uma oração de ação de
graças

Ação de Graças Após um
Perigo Mortal

30.1-3

30.1-3

30.1-3

30.1-3

30.4-7

30.4-7

30.4-5

30.4-5

30.6-7

30.6-7

30.8-10

30.8-9

Introdução MT
"Um Salmo; Um Cântico de
Dedicação da Casa. Um
Salmo de Davi".
30.1-5

30.6-9
30.8-10

30.8-10

30.10-12

30.10-12
30.11-12

30.11-12

30.11-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A introdução da MT não é original (ou seja, não nos Salmo DSS). Foi adicionada, obviamente,
posteriormente. Eu não aceito essas apresentações como inspiradas (veja Gleason Archer, Encyclopedia of
Biblical Difficulties, p. 243), portanto, não comento sobre elas.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 30.1-5
1
Eu te exaltarei, ó SENHOR, porque tu me livraste
e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim.
2
SENHOR, meu Deus,
clamei a ti por socorro, e tu me saraste.
3
SENHOR, da cova fizeste subir a minha alma;
preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura.
4
Salmodiai ao SENHOR, vós que sois seus santos,
e dai graças ao seu santo nome.
5
Porque não passa de um momento a sua ira;
o seu favor dura a vida inteira.
Ao anoitecer, pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã.
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30.1-5 O salmista exalta e elogia YHWH para a libertação da morte.
30.1 "exaltarei" Este VERBO (BDB 926, KB 1202, Polel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO) tem
dois significados principais:
1. enaltecer, exaltar (aqui para YHWH), cf. Êx. 15.2; Sl. 34.3; 99.5, 9; 107.32; 118.28; 145.1; Is. 25.1
2. elevar (referindo-se ao louvor de YHWH), cf. 2 Sm. 22.47; Sl. 18.46; 21.13; 46.10; 57.5, 11
Este louvor é dado porque YHWH agiu:
1. Ele livrou (BDB 194, KB 222, Piel PERFEITO) o salmista, Sl. 30.1 (este termo era usado para se referir a
tirar água de um poço e pode referir-se ao resgate divino da cova, cf. Sl. 30.4).
2. Ele não deixou que os inimigos do salmista se alegrassem (BDB 33, KB 38, Qal PARTICÍPIO),
cf. Sl. 25.2; 41.11.
3. Ele o curou (BDB 750, KB 1272, Qal IMPERFEITO com waw), Sl. 30.2.
4. Ele trouxe sua alma de volta do Sheol (BDB 748, KB 828, Hiphil PERFEITO), Sl. 30.3.
5. Ele o manteve vivo (BDB 310, KB 309, Piel PERFEITO), Sl. 30.3.
30.2 "SENHOR meu Deus" Estas são as duas das designações mais comuns da divindade de Israel (veja TÓPICO
ESPECIAL: NOMES PARA DIVINDADE).
1. YHWH - Deus como Salvador, o Deus que faz a aliança, cf. Gn 2.3
2. Elohim - Deus como criador e provedor de toda a vida neste planeta, cf. Gen. 1.1
Observe como este Salmo começa com este título (Sl. 30.2) e termina com este título (Sl 30.12). Isso é típico de
estilo literário hebraico (ou seja, inclusio).
TÓPICO ESPECIAL: CURA
É chocante para mim que nem todos os que foram curados no NT foram simultaneamente "salvos" (ou seja,
confiar em Cristo e ter a vida eterna). A cura física é um substituto pobre para a salvação espiritual. Milagres
apenas são verdadeiramente úteis se eles nos levam a Deus. Todos os seres humanos vivem em um mundo
caído. Coisas ruins acontecem. Deus muitas vezes escolhe não intervir, mas isso nada diz sobre Seu amor e
preocupação. Tenha cuidado ao exigir que Deus aja miraculosamente para cada necessidade, nesta era má
atual. Ele é soberano e nós não sabemos todas as implicações de qualquer situação dada.
Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar meu comentários sobre 2 Tim. 4.20 sobre Paul e cura física
(ver www.freebiblecommentary.org):
“Há tantas perguntas que gostaria de fazer aos escritores do NT Um assunto que todos os crentes pensam
sobre é a cura física. Em Atos (cf. 19.12; 28.7-9). Paul é capaz de curar, mas aqui e em 2 Cor. 12.7-10 e
Filipenses 2.25-30, ele parece incapaz. Por que alguns são curados e não todos, e há uma janela de tempo
conectado à cura, que foi fechada?
Eu certamente acredito no Pai sobrenatural, compassivo que tem e cura fisicamente como espiritualmente,
mas porque é esse aspecto de cura aparentemente presente e, em seguida, visivelmente ausente? Eu não acho
que ele está conectado a fé humana, pois certamente Paul tinha fé (cf. 2 Coríntios 12). Eu sinto que curar e
acreditar em milagres afirmou a veracidade e a validade do evangelho, que ainda o faz em áreas do mundo
onde é proclamada pela primeira vez. No entanto, sinto que Deus quer-nos a andar pela fé e não pela vista.
Além disso, a doença física é muitas vezes permitida na vida do crente:
1. como punições temporais para o pecado
2. como conseqüências da vida em um mundo caído
3. para ajudar crentes amadurecer espiritualmente
Meu problema é que eu nunca sei qual deles está envolvido! Minha oração para que a vontade de Deus seja
feita em cada caso não é a falta de fé, mas uma tentativa sincera de permitir que o Deus compassivo gracioso
trabalhar a Sua vontade em cada vida."
Aqui estão minhas conclusões
1. A cura era um aspecto significante do ministério de Jesus e dos Apóstolos.
2. Era intencionado primordialmente confirmar a sua mensagem radicalmente nova sobre Deus e Seu
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reino.
3. Mostra o coração de Deus pelas pessoas feridas.
4. Deus não mudou (Ml 3.6) e Ele ainda age em amor ao curar. (todos os dons espirituais continuam, cf.
1 Cor. 12: 9,28,30).
5. Há exemplos em que a cura daqueles com grande fé não ocorreu (um livreto que tem me ajudado
nesta área é Gordon Fee, The Disease of the Health, Wealth Gospel [A Doença da Saúde, A Riqueza do
Evangelho]).
a. Paulo, II Co 12.7-10
b. Trófimo, II tm 4.20
6. Pecado e enfermidade estavam associados nos rabinos e Tiago (cf. João 9.2; Tiago 5.13-18).
7. A cura não é uma garantia da Nova Aliança. Não é parte da expiação descrita em Isaías 53 e Salmo
103, onde a cura é imagética de perdão (ver Isa. 1.5-6, onde a doença é uma metáfora para o pecado).
8. Há verdadeiro mistério sobre por que alguns são curados e alguns não são.
9. É possível que embora a cura esteja presente em todas as eras, houve um aumento significante durante
a vida de Jesus; esse aumento ocorrerá novamente antes do Seu retorno.
O autor moderno que me ajudou a perceber que a minha própria tradição demoninacional depreciou a obra
do Espírito, especialmente os milagrosos, é Gordon Fee. Tem vários livros, mas os dois eu gosto que lidam
com esta área são
1. Paul, the Spirit, and the People of God [Paul, o Espírito, e do Povo de Deus]
2. God's Empowering Presence: The Holy Spirit and the Letters of Paul [Presença Empoderadora de
Deus: O Espírito Santo e as Cartas de Paulo]
Tal como acontece com a maioria das questões bíblicas, há dois extremos. Todos devemos caminhar na luz
que temos em amor, mas sempre aberto a mais luzes da Bíblia e do Espírito.
▣ "tu me livraste" Veja Tópico Especial acima.
30.3 "cova... sepultura" Estes dois termos (paralelismo sinónimo) referem-se a sepultura ou o local de retenção
dos mortos. Veja TÓPICO ESPECIAL: Onde estão os mortos?
Observe o paralelismo antitético comum neste Salmo. Ele demonstra, de forma muito real para a vida, os "dois
caminhos" do Salmo 1.
Para uma breve discussão de "cova" veja IVP, Dictionary of Biblical Imagery, p. 646-647.
30.4
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"santos"
"santos"
"fiéis"
"povo fiel"

Este ADJETIVO (BDB 339) é formado a partir do SUBSTANTIVO hesed (BDB 338), que denota lealdade à
aliança. Veja TÓPICO ESPECIAL: benignidade (Hesed).
1. da parte de Deus; Ele é fiel a suas promessas à aliança.
2. da parte do fiel seguidor; ele / ela deve ser obediente e fiel às suas obrigações da aliança.
Torna-se um título comum nos Salmos para os seguidores fiéis da aliança (ou seja, Sl. 4.3 e muitos
mais). Várias traduções (TEV, NJB) veem 30.4-5 como uma estrofe separada implorando aos fiéis seguidores a
participarem no louvor a YHWH (veja divisões de parágrafo na primeira página deste Salmo).
Neste contexto são chamados a:
1. cantar louvores - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
2. dar graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO
NASB, NRSV,
JPSOA

"nome"
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NKJV
TEV
NJB

"lembrança"
"lembrar"
"inesquecível"

A MT usa o SUBSTANTIVO "lembrança" ou "memorial" (BDB 271, cf. Oséias 12.5). Aqui se refere ao caráter
gracioso de YHWH e atos poderosos em nome do seu povo (cf. Sl 6.5; 30.5; 97.12; 102.12; 111.4; 145.7). O
conceito hebreu de "nome" está aqui, mas não a palavra. Ambos ocorrem em paralelo em Sl. 135.13 e
Is. 26.8. Além disso, observe o foco no "nome memorial" em Êx.3.15.
30.5 Este versículo tem capturado a maravilha de graça para a humanidade caída (antítese paralela). Este é um
mundo caído, mas YHWH não permitiria que a comunhão quebrada no Éden fosse permanente. Há consequências
para o pecado e rebelião, mas por Sua graça mediada através da fé de um fiel seguidor (cf. Ef. 2.8-9), há perdão e
restauração (Sl. 103.8-14; Is. 54.7-8)! A única consequência permanente é a incredulidade. É o pecado
imperdoável (veja Tópico Especial: O pecado imperdoável).
As duas primeiras linhas de Sl. 30.5 não têm VERBOS. A estrutura verbal enfatiza o ponto teológico
"Por um momento a sua ira
Por toda a vida Seu favor!"
A AB (p. 182) sugere que "toda a vida" (BDB 213) significa "vida eterna", com base em Sl. 21.4. No entanto,
Sl. 91.16 é o uso normal do AT desta palavra, que se refere a esta vida.
Um pensamento sobre "raiva" neste contexto. O AT viu uma ligação entre o pecado e a doença (cf. Tiago 5.1318). Jesus parece modificar este ponto de vista em João 9.1-12. Se Deus nos julgasse à luz do nosso pecado
estaríamos todos doentes e moribundos. A verdade maravilhosa é que merecemos "raiva", mas recebemos
misericórdia, graça e amor! Nós, no entanto, não estamos todos curados (veja TÓPICO ESPECIAL: Cura)! No
entanto, Ele está conosco em nossos sofrimentos (cf. Rm 8.18-25; 2 Co. 4.17).
▣ "Sua ira" Esta raiz (BDB 60) está relacionada com "nariz" (rosto vermelho) ou "cheirar" (sinal silencioso, mas
vocal da emoção humana). Veja TÓPICO ESPECIAL: Deus descrito como humano (antropomorfismo).
TÓPICO ESPECIAL: QUAL É O PECADO PARA MORTE? (I João)
A. Considerações hermenêuticas
1. a identificação adequada deve estar relacionada com o cenário histórico de I João
a. a presença dos falsos mestres gnósticos (veja Tópico Especial: Gnosticismo) nas igrejas (cf. I João
2.19, 26; 3.7; II João 7; veja Tópico Especial: Gnosticismo)
(1) os gnósticos "cerintianos” ensinavam que o homem Jesus recebeu o espírito de Cristo no seu
batismo e que o espírito de Cristo partiu antes de sua morte na cruz (cf. I João 5.6-8)
(2) os gnósticos docetas ensinavam que Jesus era um espírito divino, não um verdadeiro ser
humano (cf. I João 1.1-3)
(3) o gnosticismo revelado nos escritos do segundo século refletia duas visões diferentes sobre o
corpo humano
(a) visto que a salvação era uma verdade revelada à mente, o corpo humano era irrelevante ao
terreno espiritual. Portanto, o que quer que ele desejasse ele poderia ter. Esses são
freqüentemente referidos como gnósticos antimonianos ou libertinos.
(b) O outro grupo concluía que visto que o corpo era inerentemente mau (i.e., pensamento
grego), qualquer desejo corporal deveria ser evitado. Esses são chamados gnósticos ascéticos.
b. esses falsos mestres tinham deixado a igreja (cf. 2.19), mas sua influência não tinha!
2. a identificação adequada deve estar relacionada com o contexto literário do livro todo
a. I João foi escrito para combater o falso ensino assegurar os verdadeiros crentes
b. esses dois propósitos podem ser vistos nos testes dos verdadeiros crentes
(1) doutrinário
(a) Jesus era verdadeiramente humano (cf. I João 1.1-3; 4.14)
(b) Jesus era verdadeiramente Deus (cf. I João 1.2; 5.20)
(c) os seres humanos são pecadores e responsáveis a um Deus santo (cf. I João 1.6, 10)
(d) os seres humanos também são perdoados e tornados justos com Deus por
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i. morte de Jesus (cf. I João 1.7; 2.1, 2; 3.16; 4.9, 10, 14; 5.6-8)
ii. fé em Jesus (cf. I João 1.9; 3.23; 4.15; 5.1, 4, 5, 10-12, 13)
(2) prático (positivo)
(a) estilo de vida de obediência (cf. I João 2.3-5; 3.22, 24; 5.2, 3)
(b) estilo de vida de amor (cf. I João 2.10; 3.11, 14, 18, 23; 4.7, 11, 12, 16-18, 21)
(c) estilo de vida de semelhança a Cristo (não peque, cf. I João 1.7; 2.6, 29; 3.6-9; 5.18)
(d) estilo de vida de vitória sobre o mal (cf. I João 2.13, 14; 4.4; 5.4)
(e) Sua palavra permanece neles (cf. I João 1.10; 2.14)
(f) eles têm o Espírito (cf. I João 3.24; 4.4-6, 13)
(g) oração respondida (cf. I João 5.14, 15)
(3) prático (negativo)
(a) estilo de vida de pecado (cf. I João 3.8-10)
(b) estilo de vida de ódio (cf. I João 2.9, 11; 3.15; 4.10)
(c) estilo de vida de desobediência (cf. I João 2.4; 3.4)
(d) amam o mundo (cf. I João 2.15, 16)
(e) negam a Cristo (negam o Pai e o Filho, cf. I João 2.22, 23; 4.2, 3; 5.10-12)
3. a identificação adequada deve estar ligada aos itens específicos no texto relevante (cf. I João 5.16, 17)
a. o termo "irmão” do v. 16 relaciona-se tanto com aqueles que cometem um pecado que não leva à
morte quanto com aqueles que cometem um pecado que leva à morte?
b. os ofensores foram uma vez membros da igreja (cf. I João 2.19)?
c. qual é a significância textual de:
(1) não há ARTIGO com "pecado”?
(2) o verbo "vê” como uma CONDICIONAL DE TERCEIRA CLASSE com o SUBJUNTIVO
AORISTO ATIVO?
d. como as orações de um cristão (cf. Tiago 5.15, 16) podem restaurar a vida eterna "z ” para um
outro sem o arrependimento pessoal do pecador?
e. como o I João 5.17 se relaciona com os tipos de pecado (para morte, não para morte)?
B. Problemas teológicos
1. deveria um intérprete tentar ligar este texto com
a. o pecado "imperdoável” dos Evangelhos (veja Tópico Especial: Pecado Imperdoável)
b. o pecado "uma fez fora” de Hebreus 6 e 10
O contexto de I João não parece paralelo ao pecado imperdoável dos fariseus na época de Jesus (cf. Mt 12.2237; Marcos 3.2-29) assim como os judeus incrédulos de Hebreus 6 e 10. Todos os três grupos (fariseus, judeus
incrédulos e falsos mestres gnósticos) ouviram o evangelho claramente, mas recusaram confiar em Jesus
Cristo.
2. deveriam as questões denominacionais modernas ser uma rede teológica para ver este texto? O
evangelicalismo tem super-enfatizado o início da experiência cristã e negligenciado as evidências do
estilo de vida contínuo de fé verdadeira. Nossas questões teológicas modernas teriam chocado os
cristãos do primeiro século. Nós queremos "certeza” baseada em "textos-prova” bíblicos selecionados e
em nossas deduções lógicas ou inclinações denominações.
Nossas questões, redes e peculiaridades teológicas refletem nossas próprias inseguranças. Nós queremos mais
informação e esclarecimento do que a Bíblia fornece, assim nossas teologias pegam alguns pequenos pedaços
de Escritura e tecem enormes teias de doutrinas lógicas, ocidentais lógicas!
A palavras de Jesus em Mateus 7 e Marcos 7 eram adequadas para a igreja primitiva! Jesus procura discípulos,
não decisões, fé de estilo de vida a longo prazo, não fé emocional a curto prazo (cf. Mt 13.10-23; João 8.3159). O cristianismo não é ato passado isolado, mas um arrependimento, fé, obediência e perseverança
contínuas. O cristianismo não é uma passagem para o céu comprada no passado, nem uma política de seguro
contra incêndio tirado para proteger alguém de um estilo de vida de egoísta, ímpio! Veja Tópico Especial:
Apostasia.
3. O pecado para morte refere-se à morte física ou morte eterna? O uso de João de z neste contexto
implica que o contraste refere-se à morte eterna. É possível que Deus leva para casa (morte física) filhos
que pecam? A implicação deste contexto é que (1) as orações de crentes companheiros e (2) o
arrependimento pessoal do ofensor combinam para restaurar os crentes, mas se eles continuam num
estilo de vida que traz reprovação sobre a comunidade crente, então o resultado pode ser um "fim” ou
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partida física precoce desta vida (cf. When Critics Ask [Quando os Críticos Perguntam] de Norman
Geisler and Thomas Howe, p. 541]
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 30.6-9
6
Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade:
jamais serei abalado.
7
Tu, SENHOR, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha;
apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado.
8
Por ti, SENHOR, clamei,
ao Senhor implorei.
9
Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo à cova?
Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade?
30.6-9 Esta estrofe parece refletir o cumprimento das promessas da aliança de Levítico 26 e Deuteronômio 28.
YHWH queria prosperar o seu povo para mostrar ao mundo o Seu caráter. O salmista, como um seguidor fiel, está
afirmando o que YHWH fez por ele.
1. fez prosperar
2. deu-lhe a estabilidade (ou seja, "Eu nunca vou ser movido")
3. o fez forte (ou seja, a figura de uma montanha; a LXX usa "minha majestade")
4. respondeu as suas orações
5. protegeu da morte, para que ele pudesse louvar a fidelidade de YHWH (BDB 54)
A AB (p. 182) vê esta estrofe como uma advertência contra o pecado do excesso de confiança. A
UBS Handbook (p. 282) a vê como sua experiência inadequada do passado. No entanto, eu prefiro a confiança de
Levítico 26 e Deuteronômio 28. A Handbook afirma que este Salmo, como o Salmo 29, é um padrão quiasmo. Se
isto é verdade, então o meio do quiasmo deve ser a verdade principal. Mas observe que o meio seria Sl.30.6, que
tanto o UBS Handbook e AB dizem ser uma experiência inadequada. Você não pode ter as duas coisas!
30.7b É incerto como Sl. 30.7b se encaixa com Sl. 30.7a, c. Os dois VERBOS (PERFEITOS) descrevem uma
condição estabelecida.
1. voltaste o rosto - BDB 711, KB 771, Hiphil PERFEITO, "rosto", refere-se a presença pessoal, ele sentiu que
YHWH o tinha deixado, não estava disponível, não ouviu suas orações.
2. fiquei (BDB 224, KB 243, Qal PERFEITO) conturbado - BDB 96, KB 111, Niphal PARTICÍPIO. Este termo
significa "perturbado", "desanimado", ou "apavorado", cf. Jó 4.5; 23.15; Sl. 6.2-3; 83.17; 90.7; 104.
29; Is. 13.8; 21.3; Jr. 51.32; Ez. 26.18.
A JPSOA vê Sl. 30.7b em contraste com Sl. 30.8, YHWH fez o salmista "firme como uma montanha poderosa",
mas se / quando Ele escondeu o rosto, ele trouxe "terror". Por isso, ele chamou YHWH em oração (Sl.
30.8). Prosperidade sozinha, mesmo a prosperidade na aliança (cf. Lv 26; Deuteronômio 28) não é o
suficiente! Nós precisamos de Deus! Precisamos sentir a Sua presença e prazer! Fomos criados (cf. Gen. 1.26-27;
3.8) para a comunhão com Deus. Nada, nada mais pode atender a essa necessidade!
30.9 Há duas perguntas retóricas que, no contexto, espera um "não" como resposta.
▣ "pó" Este (BDB 779) é uma expressão figurativa para a morte (Sl. 22.15, 29; Is. 26.19; 29.4) ou Sheol /
cova. Os seres humanos foram feitos de barro / pó (cf. Gn 2.7) e ao pó retornamos com a morte (Gn 3.19).
▣ "Louvar-te-á, porventura, o pó?" A morte no AT era uma existência consciente, mas silenciosa (cf. Sl 6.5;
88.11-12; Ec. 9.10; Is. 38.18-19).
▣ "a tua verdade" Isto é "amém" (BDB 54); veja TÓPICO ESPECIAL: ACREDITE, CONFIANÇA, FÉ E
FIDELIDADE NO ANTIGO TESTAMENTO ()אמן.
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YHWH é fiel (BDB 54) e leal (BDB 338) à sua aliança. Ele é o único que não muda (cf. Ml. 3.6; Sl. 102.27;
Tg. 1.17, note também Hebreus 13.8). A nossa esperança, como fiéis seguidores, está no caráter imutável e
misericordioso de YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 30.10-12
10
Ouve, SENHOR, e tem compaixão de mim;
sê tu, SENHOR, o meu auxílio.
11
Converteste o meu pranto em folguedos;
tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria,
12
para que o meu espírito te cante louvores e não se cale.
SENHOR, Deus meu, graças te darei para sempre.
30.10-12 Esta estrofe começa com três pedidos de oração (IMPERATIVOS).
1. ouve - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. tem compaixão - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
3. meu auxilio (BDB 740, KB 810) - BDB 224, KB 243, Qal IMPERATIVO
Observe o que a resposta de YHWH causou no salmista.
1. folguedos
2. tirar o seu pano de saco e o cingiu de alegria ("alegria" é uma maneira poética de contrastar pano de saco,
ou seja, peças de vestuário festivo)
3. cânticos de louvores e não se calou
4. dar graças para sempre
30.11 "saco" Isto foi usado como um sinal de luto.
TÓPICO ESPECIAL: RITOS DE LUTO
Os israelitas expressavam pesar pela morte de um ente querido e para o arrependimento pessoal, bem como
crimes corporativos, de várias maneiras.
1. rasgar o manto externo, Gen. 37. 29,34; 44.13; Jdgs. 11.35; 2 Sam. 01.11; 03.31; 1 Rs. 21.27; Job
01.20
2. colocar-se de saco, Gen. 37.34; 2 Sam. 03.31; 1 Rs. 21.27; Jer. 48.37
3. tirar os sapatos, 2 Sam. 15.30; É um. 20. 3
4. colocar as mãos na cabeça, 2 Sam. 13.19; Jer. 02.37
5. deitaram pó sobre a cabeça, Jos. 7. 6; 1 Sam. 04.12; Neh. 9. 1
6. sentar no chão, Lam. 02.10; Ez. 26.16 (mentira no chão, 2 Sam 00.16.); É um. 47. 1
7. bater o peito, 1 Sam. 25. 1; 2 Sam. 11.26; Nah. 2. 7
8. cortar o corpo, Dt. 14. 1; Jer. 16. 6; 48.37
9. rápido, 2 Sam. 1.12; 12. 16,21; 1 Rs. 21.27; 1 Chr. 10.12; Neh. 1. 4
10. cantar um lamento, 2 Sam. 01.17; 03.31; 2 Chr. 35.25
11. calvície (cabelo puxado para fora ou raspada), Jer. 48.37
12. barbas cortados curtos, Jer. 48.37
13. cabeça tampa ou face, 2 Sam. 15.30; 19. 4
Estes eram sinais externos de sentimentos internos.

30.12 "para que o meu espírito te cante louvores" O "meu espirito" é, literalmente, "glória" (BDB 458). As
mesmas consoantes também significam "fígado". A UBS Text Project (p. 209) sugere que poderia ser entendido
como:
1. referindo-se ao próprio salmista (ou seja, a parte mais interna do ser, o fígado) pelo termo (LXX, NKJV,
NRSV, TEV, JPSOA)
2. um VOCATIVO , "O Glória", referindo-se a YHWH
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Deus cura todos os fiéis seguidores?
2. Explique por que Sl. 30.5 é um versículo tão importante.
3. Salmo 30.6 é uma declaração positiva ou negativa?
4. Como Sl. 30.9 e 12 estão relacionados?
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SALMO 31
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Salmo de Queixas e de
Louvor

O SENHOR, uma fortaleza na
Adversidade

Oração para a Libertação
dos inimigos pessoais

Uma oração de confiança
em Deus

A oração em tempo de
Provação

31.1-2

31.1-2

31.1-2

31.1-2a

Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Salmo de Davi."
31.1-5

31.2b-3
31.3-5

31.3-5

31.3-5
31.4-5b
31.5c-7a

31.6-8

31.6-8

31.6-8

31.6-8
31.7b-8

31.9-13

31.9-13

31.9-10

31.9-10

31.9
31.10

31.11-13

31.11-13

31.11
31.11c-12
31.13

31.14-18

31.14-18

31.14-18

31.14-18

31.14-16
31.17-18

31.19-22

31.19-20

31.19-20

31.19-20

31.19
31.20

31.23-24

31.21-22

31. 21-22

31.21-22

31.21-22

31.23-24

31.23-24

31.23-24

31.23-24

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Há tantos Salmos, onde o autor está buscando a ajuda de Deus contra os inimigos. Uma pergunta
1. Quem são esses inimigos?
2. Por que o salmista se sente isolado com tanta frequência?
241

3. foram muitos destes Salmos foram escritos durante o mesmo período de vida do salmista
(provavelmente Davi)?
B. O salmista enfrenta vários problemas.
1. pecado pessoal e as suas consequências físicas e mentais (cf. Sl. 31.1-12)
2. ataques pessoais por
a. inimigos
b. vizinhos
c. conhecidos
C. As ações dos inimigos são caracterizados como:
1. tentar prendê-lo em uma rede, Sl. 31.4
2. tentar levá-lo a adorar ídolos, Sl. 31.6
3. caluniar, Sl. 31.11, 13, 20
4. conspiram contra ele, Sl. 31.13, 20
5. persegui-lo, Sl. 31.15
6. ter lábios mentirosos, Sl. 31.18
7. falar arrogantemente, Sl. 31.18
D. Muitos / a maioria dos Salmos têm temas e palavras semelhantes. Isso pode refletir uma edição
desconhecida ou agenda compilada. Houve uma estrutura proposital para os diferentes livros de Salmos
(veja Introdução ao Saltério), mas os modernos não têm certeza do que era.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.1-5
1
Em ti, SENHOR, me refugio;
não seja eu jamais envergonhado;
livra-me por tua justiça.
2
Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa;
sê o meu castelo forte,
cidadela fortíssima que me salve.
3
Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza;
por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás.
4
Tirar-me-ás do laço que, às ocultas, me armaram,
pois tu és a minha fortaleza.
5
Nas tuas mãos, entrego o meu espírito;
tu me remiste, SENHOR, Deus da verdade.
31.1-5 Observe a maneira muito pessoal que o autor aborda YHWH. Observe o número de PRONOMES pessoais. A
fé bíblica é uma confiança pessoal em um Deus pessoal. Não é, inicialmente, sobre um credo ou até mesmo um
código moral, mas sobre um encontro pessoal! Esse encontro muda tudo! Todo o resto é baseado nisto.
▣ Esta estrofe tem vários pedidos de oração.
1. jamais envergonhado - BDB 101, KB 116, Qal COORTATIVO; esta vergonha poderia ser conectada ao
pecado de Davi (Sl 32; 51) ou o ataque de outros da sua reputação ou motivos, cf. Sl. 25.2-3, 20; 31.1,
17; 35.26; 69.6; 119.6, 46, 78, 80. Vergonha às vezes significa o abandono de YHWH (cf. NIDOTTE, vol.
1, pg. 621-627).
2. Livra-me - BDB 812, KB 930, Piel IMPERATIVO
3. Inclina-me os ouvidos - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 17.6; 71.2; 86.1; 88.2; 102.2
4. Salve-me - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
5. Tu és minha rocha - BDB 224, KB 243, Qal IMPERATIVO
6. Me conduzirás- BDB 634, KB 685, Qal IMPERATIVO
7. Me guiarás - BDB 624, KB 675, Hiphil IMPERATIVO
8. Tirar-me-ás do laço - BDB 422, KB 425, Hiphil IMPERFEITO
Seus pedidos de oração são baseados em:
1. ele se comprometeu com YHWH, Sl. 31.5
242

2. YHWH resgatou ele, Sl. 31.5 (veja TÓPICO ESPECIAL: RESGATE / REDIMIR)
3. YHWH é a sua força, Sl. 31.4
4. YHWH é o Deus da verdade / fidelidade, Sl. 31.5 (veja TÓPICO ESPECIAL: acredite, confiança, fé e
fidelidade no Antigo Testamento)
31.1 "refúgio" Isto é uma alusão a um forte esconderijo de segurança e proteção. Veja a nota em Sl. 2.12.
▣ "justiça" Veja TÓPICO ESPECIAL: JUSTIÇA.
31.2 "rocha" Veja a nota em Sl. 18.2. Há duas palavras distintas traduzidas como "rocha"; em Sl. 31.2 - BDB
700; em Sl. 31.3 - BDB 849. Ambas referem-se a um lugar de estabilidade, proteção e segurança (cf. Dt 32.4, 15,
18, 30).
31.3 "fortaleza" Veja a nota em Sl. 18.2.
▣ "por causa do Teu nome" Veja notas no Salmo 23.3 e 25.11. Ele representa o caráter de
YHWH. Veja TÓPICO ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS do Deus de Israel.
31.3-4 Observe a série de IMPERFEITOS que falam das ações contínuas, em curso.
1. conduzirás - BDB 634, KB 685, Hiphil IMPERFEITO
2. guiarás - BDB 624, KB 675, Piel IMPERFEITO
3. tirar-me-ás - BDB 422, KB 425, Hiphil IMPERFEITO
31.4 "laço" Este era um instrumento de caça (BDB 440). Ele chegou a ser usado figurativamente no sentido de
ferir ou capturar os seres humanos (cf. Sl. 9.15; 10.9; 35.7-8; 57.6; 140.5).
31.5 "Nas tuas mãos entrego o meu espírito" Isto foi citado por Jesus na cruz pouco antes de sua morte (cf. Lc
23, 46).
Este VERBO (BDB 823, KB 955, Hiphil IMPERFEITO) tem um vasto campo semântico. Aqui denota uma
confiança em curso. Esta confiança é baseada em quem é Deus (isto é, "Deus da verdade", "Deus fiel"), e não nos
méritos do salmista.
▣ "mão" Veja: TÓPICO ESPECIAL. MÃO.
▣ "espírito" Esta é a palavra hebraica ruach (BDB 924). Aqui está a força invisível da vida, conectada ao folego
de vida de YHWH em Adão em Gênesis 2.7. Quando se deixa o corpo, e o corpo vai para o lugar de retenção dos
mortos (Sheol, veja TÓPICO ESPECIAL: Onde estão os mortos?). Veja o Tópico Especial: Espírito na Bíblia.
TÓPICO ESPECIAL: FÔLEGO, VENTO, ESPÍRITO
O termo hebraico ruach (BDB 924) e o termo grego pneuma (cf. João 3.5, 8) podem significar "espírito”,
"fôlego” ou vento (veja Tópico Especial: Espírito na Bíblia). O Espírito está freqüentemente associado com a
criação (cf. Gn 1.2; Jó 26.13; Sl 104.29, 30; 147.14-18). O AT não define claramente o relacionamento entre
Deus e o Espírito. Em Jó 28.26-28; Sl 104.24 e Pv 3.19; 8.2, 23 Deus usou “sabedoria” (BDB 315 um
SUBSTANTIVO FEMININO) para criar todas as coisas. No NT diz-se ser Jesus o agente de Deus na criação
(cf. João 1.1-3; I Co 8.6; Cl 1.15-17; Hb 1.2, 3). Como na redenção, assim também, na criação, todas as três
pessoas da Divindade estão envolvidas. Gênesis 1 mesmo não enfatiza nenhuma causa secundária. (cf. Isa.
45.5-7)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.6-8
6
Aborreces os que adoram ídolos vãos;
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eu, porém, confio no SENHOR.
7
Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade,
pois tens visto a minha aflição,
conheceste as angústias de minha alma
8
e não me entregaste nas mãos do inimigo;
firmaste os meus pés em lugar espaçoso.
31.6-8 Esta estrofe é repleta de verbos PERFEITOS que denotam uma condição completa ou estabelecida.
1. Aborreces os que adoram ídolos vãos - BDB 971, KB 1338, Qal PERFEITO. A intensidade dos pedidos do
salmista para YHWH julgar é baseado em sua visão de mundo (ou seja, ver o mundo como agente de
YHWH). Ele odeia aqueles que quebram ou ignoram a aliança de YHWH. A LXX usa "Tu odeias"
2. eu confio em YHWH - BDB 105, KB 120, Qal PERFEITO; este é um tema recorrente,
cf. Sl. 4.5; 13.5; 25.2; 26.1; 28.7; 31.6, 14; 52.8; 56.3, 4, 11; 91.2. Se "temor de YHWH é o princípio do
conhecimento" (cf. Pr. 1.7), em seguida, a confiança é a chave para conhecê-Lo pessoalmente.
3. YHWH vê sua aflição - BDB 906, KB 1157, Qal PERFEITO (cf. Êx 3.7-8)
4. YHWH conhece o seu problema - BDB 393, KB 390, Qal PERFEITO (veja TÓPICO ESPECIAL: Conhecer)
5. YHWH não lhe deu as mãos de seu inimigo - BDB 688, KB 742, Hiphil PERFEITO
6. YHWH estabeleceu seus pés num lugar espaçoso - BDB 763, KB 840, Hiphil PERFEITO,
cf. Sl. 18.19; 118.5; um grande lugar é o oposto de um lugar estreito / confinado, que é uma expressão
idiomática de aflição (cf. Sl. 4.1; 18.19; 118.5)
31.7 Este versículo tem dois Qal COORTATIVOS.
1. Eu me alegrarei - BDB 162, KB 189
2. regozijarei - BDB 970, KB 1333
NASB
"benignidade"
NKJV, LXX
"misericórdia"
NRSV
"benignidade"
TEV
"constante amor"
NJB
"amor fiel"
JPSOA
"fidelidade"
REB
"amor infalível"
Todas essas traduções para o inglês estão tentando expressar a essência da poderosa
aliança, SUBSTANTIVO hesed. Ele denota o compromisso inquebrável de YHWH com a aliança. Veja TÓPICO
ESPECIAL: benignidade (Hesed).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.9-13
9
Compadece-te de mim, SENHOR, porque me sinto atribulado;
de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo.
10
Gasta-se a minha vida na tristeza,
e os meus anos, em gemidos;
debilita-se a minha força, por causa da minha iniqüidade,
e os meus ossos se consomem.
11
Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários,
espanto para os meus vizinhos
e horror para os meus conhecidos;
os que me vêem na rua fogem de mim.
12
Estou esquecido no coração deles, como morto;
sou como vaso quebrado.
13
Pois tenho ouvido a murmuração de muitos,
terror por todos os lados;
conspirando contra mim,
tramam tirar-me a vida.
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31.9-13 Esta estrofe usa partes do corpo humano para expressar a aflição do salmista (BDB 865 II).
1. olho (BDB 744), Sl. 31.9, cf. Sl. 6.7; 38.10
2. alma (BDB 659), Sl. 31.9 (nephesh, veja nota em Sl. 3.2 e Gn. 35.18)
3. corpo (BDB 105), Sl. 31.10
4. corpo (literalmente "ossos", BDB 782), Sl. 31.10
Estresse (como o pecado, cf. Sl. 31.10c; Salmo 32, 51) provoca manifestações físicas.
1. tristeza
2. gemidos
3. falta de força
4. ossos definhando (VERBO, BDB 799, KB 898, Qal PERFEITO, é utilizado duas vezes neste contexto, Sl. 31.9
e 10 e apenas uma outra vez no AT, cf. Sl. 6.7).
Cada vez mais a medicina moderna entende a ligação entre a mente e o corpo. Eles são uma unidade (cf. Sl.
31.12).
31.11 A calúnia e a angústia, que tiveram tais consequências físicas, também trazem consequências sociais.
1. Eu me tornei opróbrio, espanto para os meus vizinhos.
2. horror para os meus conhecidos.
3. As pessoas fogem de mim.
4. Estou esquecido (fora da mente) como um homem morto.
31.13 Este versículo descreve as ações de seus adversários.
1. Eles o difama (ou seja, suas falsas palavras são a próxima linha, "terror de todos os lados")
2. eles conspiram contra ele
3. eles tramam (BDB 273, cf. Sl. 37.12) para tirar sua vida (paralela ao nº 2)
À luz dessas ações, o IMPERATIVO "tem misericórdia de mim, ó SENHOR " do Sl. 31.9 é compreensível!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.14-18
14
Quanto a mim, confio em ti, SENHOR.
Eu disse: tu és o meu Deus.
15
Nas tuas mãos, estão os meus dias;
livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores.
16
Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo;
salva-me por tua misericórdia.
17
Não seja eu envergonhado, SENHOR, pois te invoquei;
envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte.
18
Emudeçam os lábios mentirosos,
que falam insolentemente contra o justo,
com arrogância e desdém.
31.14-18 Esta estrofe tem inúmeros pedidos de oração enfáticos com base na:
1. confiança do salmista em YHWH (Qal PERFEITO, Sl. 31.6), Sl. 31.14
2. YHWH é seu Deus, Sl. 31.14
3. sua vida está nas mãos de YHWH, Sl. 31.15
Aqui estão os pedidos.
1. livra-me
BDB
664,
KB
717, Hiphil IMPERATIVO,
cf. Sl. 7.2; 18.17; 22.20; 31.2; 39.8; 51.14; 59.1; 69.14; 109.21; 119.170; 120.2; 142.6; 143.9; 144.7,
11; este é o grito do coração do fiel seguidor, a libertação dos aspectos espirituais, mentais e físicos da vida
em um mundo caído
2. Faça a sua face brilhar em mim - BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO, cf. Nm. 6.25-26; Sl. 4.6; 67.1; 80.3,
7, 19; 119.135
3. salva-me na tua benignidade - BDB 446, KB 448, hiphil IMPERATIVOS, muitas vezes nos Salmos
4. não seja eu envergonhado - BDB 101, KB 116, Qal COORTATIVO
5. Que os perversos sejam envergonhados - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO
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6. deixe-os emudecido na morte - BDB 198, KB 226, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
7. emudeçam os lábios mentirosos - BDB 47, KB 57, Niphal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
31.15 "nas tuas mãos, estão os meus dias" os fiéis seguidores acreditam que o tempo e a eternidade são préconcebidos e controlados por Deus. Nada surpreende Ele (cf. Jó 14.5, 16; 28.24; 31.4; 34.21; Sl 139.1-16,
principalmente Sl. 31.16).
31.17 Observe o contraste.
1. o salmista fala com Deus
2. 2-3 os ímpios são silenciados (ou seja, mortos) ou então eles falam insolentemente com orgulho e desprezo
Você pode conhecer as pessoas pelo que elas dizem (cf. Mt 12.35-37). A língua revela o coração!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.19-22
19
Como é grande a tua bondade,
que reservaste aos que te temem,
da qual usas, perante os filhos dos homens,
para com os que em ti se refugiam!
20
No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens,
num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas.
21
Bendito seja o SENHOR,
que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada!
22
Eu disse na minha pressa:
estou excluído da tua presença.
Não obstante, ouviste a minha súplice voz,
quando clamei por teu socorro.
31.19-22 Esta estrofe descreve a "bondade" de YHWH (BDB 375, cf. Sl 145.7). Provavelmente esta estrofe é para
ser entendida após YHWH responder os pedidos de oração do salmista encontrados no início do salmo.
1. Ela está guardada para aqueles que temem YHWH.
2. Para aqueles que se refugiam em YHWH.
3. YHWH esconde o Seu povo
a. em um lugar secreto de Sua presença
b. em um abrigo / pavilhão
4. YHWH mostrou a sua benignidade maravilhosa para o salmista.
5. YHWH ouviu suas súplicas.
31.19 "perante os filhos dos homens" Não só YHWH defende e protege, mas também Ele reconhece a nossa
relação especial com Ele perante os nossos inimigos (Sl. 23.5).
31.20 O lugar secreto é o santuário interior (ou trás) do templo / tabernáculo (cf. Sl. 27.5). Este foi um lugar
especial onde a presença pessoal de YHWH se manifestou (ou seja, a arca da aliança).
31.21 "numa cidade sitiada" Embora nós não saibamos o cenário histórico deste Salmo, esta frase parece ser
metafórica. Ela descreve uma pessoa que se sente cercada por pessoas mentirosas, más e perversas.
Mesmo que o salmista se sinta isolado, ele acredita que YHWH ouve e vai agir em seu nome.
A UBS Text Project (p. 213) dá a isto uma classificação "A" versus "através da angústia" encontrada na NEB.
A JPSOA traduz essa frase como se ela caracterizasse o porquê YHWH deve "bendito", Sl. 31.21a. Ele é forte
e imutável (ou seja, "um verdadeiro bastião"). A margem da Jewish Study Bible linca isto a YHWH como "uma
rocha de força", "uma fortaleza", "um rochedo" (rocha), e "uma fortaleza" em Sl. 31.2-3 (pg. 1316).
31.22 "estou excluído da tua presença" A Jewish Study Bible (p. 1316) interpreta essa frase como significando
"ausente do templo" (ou seja, 2 Cr. 26.21, onde a mesma frase é usada por Uzias quando deficiente, leproso,
impedido de entrar no templo). A forma Niphal deste VERBO (BDB 173, KB 202) é encontrado somente aqui no
AT.
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 31.23-24
23
Amai o SENHOR, vós todos os seus santos.
O SENHOR preserva os fiéis,
mas retribui com largueza ao soberbo.
24
Sede fortes, e revigore-se o vosso coração,
vós todos que esperais no SENHOR.
31.23-24 Como acontece tantas vezes nos Salmos a última estrofe é:
1. um aviso
2. uma advertência
3. a oração corporativa
Aqui é nº 2. Os primeiros VERBOS de ambos os versículos são PLURAIS IMPERATIVOS.
1. amor de YHWH - BDB 12, KB 17, Qal IMPERATIVO; Normalmente, este VERBO refere-se ao amor de
YHWH ou é SINGULAR do amor do salmista
2. ser forte - BDB 304, KB 302, Qal IMPERATIVO; ele é seguido por um sinônimo, BDB 54, KB
5, Hiphil JUSSIVO (paralelismo hebraico)
31.23 "os seus santos" Isso se refere aos seguidores fiéis (Sl. 30.4; 37.28; 50.5), não anjos (cf. Sl. 29.1).
▣ As experiências da vida (e experiências após a vida) são:
1. os fiéis - BDB 52 I
2. soberbo - BDB 793 I, KB 889, Qal PARTICÍPIO CONSTRUIR BDB 144 são contrastadas.
a. preservado - BDB 665, KB 718, Qal PARTICÍPIO
b. recompensado - BDB 1022, KB 1521, Piel PARTICÍPIO
31.24 Que admoestação maravilhosa para todos os seguidores fiéis (cf. Sl 27.14; 37.34; 62.5; 130.5; Is. 25.9)!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o salmista está em tamanha dificuldade?
2. Liste as consequências físicas e sociais do pecado.
3. Explique o que é "vergonha" no contexto do AT.
4. Salmo 31.21 é literal ou metafórico?
5. Por que vários Salmos escritos por um indivíduo terminam de forma corporativa / coletiva?
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SALMO 32
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Bem-aventurança de Perdão
e de confiança em Deus

A alegria do perdão

Ação de Graças para a
cura

Confissão e Perdão

Admissão sincera do pecado

32.1-2

32.1-2

32.1-2

32.1-2

32.1-2

32.3-7

32.3-5

32.3-4

32.3-4

32.3-4

32.5

32.5

32.5

32.6-7

32.6-7

32.6-7

32.6-7

32.8-9

32.8-9

32.8-9

32.8

Introdução MT
" Um Salmo de Davi. A
Maskil"

32.8-11

32.9
32.10-11

32.10-11

32.10-11

32.10
32.11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Devido à introdução da MT muitos estudiosos acreditam que este Salmo, como o Salmo 51, descreve o
pecado de Davi (isto é, o encontro sexual com Bate-Seba e o assassinato de Urias, cf. 2 Samuel 11), a
tentativa de esconder (cf. 2 Samuel 12), e o perdão (ou seja, embora as consequências de seu pecado
destruirão sua família). Em Romanos 4.7-8 Paulo cita 32.1-2 (LXX) como referindo-se a Davi.
B. Isto é certamente possível, mas pode ter uma finalidade e implicação mais ampla (cf. os PLURAIS em Sl.
32.11). O pecado e suas consequências são comuns a todos os seres humanos (cf. Rm 1.8-3 18), mesmo os
seres humanos da aliança (cf. Romanos 7; 1 João 1.5-10).
C. Os problemas físicos do salmista foram os atos misericordiosos de Deus, que não permitiria que a pessoa
pecaminosa da aliança permanecesse em seu / sua rebelião (cf. Hb. 12.7-13). Há consequências para o
pecado, graças de Deus, o Deus da misericórdia nos persegue apesar deles. Quando o pecado abunda, a
graça se faz muito mais abundante (cf. Rm. 5.20).
D. Pode-se dizer que os conceitos, eventos e aspectos são fundamentais para uma cultura pelo número de
palavras usadas para descrevê-los. Obviamente, Israel estava preocupado com a rebelião da aliança (cf. 1
Reis 8), bem como o seu perdão. Há muitas palavras para o pecado e rebelião.
E. Salmo 31 e Salmo 32 podem ter sido agrupados por um editor ou compilador, porque ambos discutem o
resultado físico do pecado (cf. Sl. 31.9-10; 32.3-4).
F. A NASB Study Bible (p. 769) dá uma teoria interessante sobre os interlocutores.
1. O diálogo entre Davi e YHWH no tabernáculo, Sl. 32.1-2
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2. Davi fala com YHWH na audição dos fiéis reunidos, Sl. 32.3-7
3. Um sacerdote aborda Davi em nome de YHWH, Sl. 32.8-10
4. Davi fala aos fiéis reunidos, Sl. 32.11
G. Este Salmo enfatiza
1. a pecaminosidade dos seres humanos
2. o caráter misericordioso de Deus
3. Como um ser humano pecador pode se tornar aceitável para um Deus santo (isto é, a confissão) o uso de
Paulo de Sl. 32.1-2 em Romanos 4, onde ele discute exemplos do AT de "justificação pela graça
mediante a fé" (cf. Rm. 3.21-31; Gl. 3; Ef. 2.8-9), revela o contexto do AT como o exemplo do tema
desenvolvido e priorizado no NT. Este é o coração de como se é perdoado, embora o mecanismo para o
perdão (ou seja, o evangelho de Cristo) não é mencionado. Ele ainda revela claramente a misericórdia e
graça disponível do perdão de YHWH ("levantado e removido" e "coberto").
Se YHWH pode perdoar Davi, Ele pode perdoá-lo! Receba-o através da confissão e do arrependimento! Então
permaneça perdoado nas promessas!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 32.1-2
1
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto.
2
Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo.
32.1 O termo "bem aventurado" (BDB 80, Sl. 1.1, é usado 26 das 45 vezes em Salmos, veja Tópico Especial:
Bem-aventurados [AT]) é recorrente na literatura da sabedoria e descreve os fiéis seguidores.
1. Jó 5.17; Sl. 94.12 - disciplinados por Shaddai
2. Salmo 1.1 - estuda e caminha na palavra de Deus
3. Salmo 2.12 - refugia-se em YHWH
4. Salmo 32.1-2 - o pecado é perdoado
5. Salmo 40.4; 84.12; Pr. 16.20 - confia em YHWH
6. Salmo 41.1-3; Pr. 14.21 - considera os pobres
7. Salmo 84.5 – a força está em YHWH
8. Salmo 89.15 - conhece a alegria e caminha na luz do semblante de YHWH
9. Salmo 119.2 - busca de todo o coração, observa o seu testemunho
10.Salmo 112.1; 128.1 - teme YHWH, anda nos seus caminhos
11.Salmo 146.5 - YHWH é a sua ajuda
12.Provérbios 3.13 - acha sabedoria
13.Provérbios 8.32, 34 - ouve YHWH, guarda seus caminhos
14.Provérbios 28.14 - teme YHWH
15.Provérbios 29.18 - guarda as leis de YHWH
Os dois primeiros versículos deste salmo da LXX são citados por Paulo em Romanos 4.7-8 em seu exemplo de
Davi como um homem abençoado porque seu pecado foi perdoado.
Observe as diferentes palavras usadas para descrever a rebelião contra YHWH (cf. Sl. 32.5).
1. transgressão - BDB 833, KB 981; denota uma quebra intencional daquilo que é a vontade de Deus (isto é, a
aliança)
2. pecado - BDB 308, KB 306; Denota errar (BDB 306) um alvo definido, novamente, não por ignorância,
mas voluntariamente
3. iniquidade - BDB 730, KB 799; delito, culpa (os nº 1, 2, 3 aparecem juntos em Êxodo 34.7; Lv. 16.21, Jó
12.23; aqui, Is. 59.12; Ez. 21.24; Dn 9.24)
4. engano - BDB 941, KB 636; significa traição, deslealdade e fraude (cf. Sl. 52.2; 101.7; 120.2-3)
A UBS Handbook menciona que o salmista propositadamente alternou MASCULINO, FEMININO (duas vezes) para
mostrar a integralidade (p. 303).
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O perdão de YHWH (note os PARTICÍPIOS PASSIVOS) é descrito como a justiça dada aos pecadores com base na
misericórdia de Deus e seu arrependimento (este é o conceito teológico imputado [cf. BDB 362, KB 359, Gn.
15.6, Rm 4.3; Gl 3.6]).
1. perdoados (literalmente "levantado e tirado") - BDB 669, KB 724, Qal PARTICÍPIO PASSIVO,
cf. Êx. 32.32; 34.7; Nm. 14.18, 19; Miquéias 7.18; mesma palavra negativa em Êx. 23.21; Js 24.19; Jó
7.21; Is. 2.9
2. coberto (isto é, tirado de vista, conceito teológico em Is. 38.17; 43.25; Mq. 7.19) - BDB 491, KB
487, Qal PARTICÍPIO PASSIVO
O resultado é uma pessoa sem culpa / dolo (cf. Jo 1, 47). Isso não quer dizer sem pecado, mas arrependido.
32.2 "homem" Esta é a palavra hebraica Adam (BDB 9). Nas primeiras partes de Gênesis (Gn 1-3) Refere-se a
Adão, a criação humana original, mas posteriormente refere-se a humanidade em geral.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 32.3-7
3
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo o dia.
4
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Selah.
5
Confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao SENHOR as minhas transgressões;
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selah.
6
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te.
Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
7
Tu és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação
e me cercas de alegres cantos de livramento. Selah.
32.3-7 Esta estrofe contrasta duas maneiras de lidar com o pecado.
1. calar, esconder
a. ossos envelhecidos, cf. Sl. 31.9-10
b. gemidos durante todo o dia
c. vigor (literalmente "suculento", BDB 545, cf. Nm. 11.8; usada aqui por fluidos corporais) se tornou
sequidão (a NET Bible sugere uma emenda para "a minha destruição", pg 888 nº 29)
2. reconhecer, confessar
a. YHWH perdoa a culpa do pecado (cf. Êx 34.7; Nm 14.18; Sl. 85.2)
b. senso de retorno de segurança
c. YHWH é um esconderijo novamente
d. YHWH preserva-o de problemas
e. ele está cercado com cantos de livramentos
Há um jogo de palavras com a mão de YHWH; no julgamento ela era pesada (Sl. 32.4; Sl. 38.2; 39.10; Jó
23.2), mas na confissão ela o protegeu (Sl 32.6-7).
32.4, 5, 7 "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
32.5 "confessei-te" O paralelismo das linhas 1 e 2 exige um significado raro do VERBO (BDB 392, KB
389, Hiphil IMPERFEITOS usado em um sentido COORTATIVO). Normalmente, o VERBO em Hiphil significa "ação
de graças", mas em alguns poucos contextos "confessar" é o significado aparente.
1. 1 Rs. 8.33, 35; 2 Cr. 6.24, 26 denota "confessar o nome de YHWH"
2. aqui e em Pr. 28.13 o contexto implica "confessar pecado"
32.6 "em tempo de poder encontrar-te" Esta frase ambígua pode ser entendida de diversas maneiras.
1. há um tempo designado / apropriado para o arrependimento (LXX, Vulgata, NKJV)
2. orar em tempo de necessidade ou angústia (cf. 2 Cr. 15. 4; emenda cf. NRSV, TEV, NJB)
250

3. a MT usa "em um momento de encontro" (cf. Sl. 103.8-14; Is. 55.6). A JPSOA traduz isso como "ao
descobrir [o seu pecado]."
▣ "transbordarem muitas águas" Água, água em fúria, é frequentemente utilizado como uma expressão
idiomática de angústia / aflição / ataque (cf. Sl. 69.1; 124.5; 144.7 e mais belamente em Isaías 43.2).
32.7 Isto se refere ao tabernáculo / templo. Os cânticos de louvor são canções de adoração ou liturgia.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 32.8-11
8
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir;
e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
9
Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados;
de outra sorte não te obedecem.
10
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no SENHOR, a misericórdia o assistirá.
11
Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, ó justos;
exultai, vós todos que sois retos de coração.
32.8-11 O salmista fala para si mesmo (e outros, Sl. 32.5), em nome de YHWH. Aqui está a resposta divina,
Sl. 32. 8 (três COORTATIVOS)!
1. Sl. 32.5, vou confessar as minhas transgressões - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um
sentido COORTATIVO (veja a nota completa em Sl. 32.5).
2. Sl. 32.8, eu irei instruí-lo - BDB 968, KB 1328, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
Vou ensinar-lhe - BDB 434, KB 436, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
Eu vou aconselhá-lo - BDB 419, KB 421, Qal COORTATIVO, cf. Sl. 16.7
32.8 "o caminho" Esta é uma expressão idiomática para uma vida de acordo com Deus (cf. Sl. 1.1; 25.8-9).
▣ "sob as minhas vistas" Esta é uma expressão idiomática para o cuidado e presença pessoal (cf. Sl. 32.18; Sl.
34.15 [citado em 1 Pedro 3.12]; Jó 36.7).
Para o uso de "olho" de YHWH veja TÓPICO ESPECIAL: Deus descrito como humanos (antropomorfismo).
32.9 A pessoa (PLURAL), que não se arrepender, é descrita em termos de animais domesticados rebeldes (cf. Is.
1.2-3). A humanidade caída vive em um nível animal caracterizado por "mais e mais para mim a qualquer custo!"
▣ Novamente um contraste.
1. os malvados - muitas dores
2. O fiel seguidor (ou seja, "aquele que confia em YHWH"), lealdade à aliança e amor irá rodeá-lo (cf. Sl.
32.7b)
▣ "misericórdia" Veja TÓPICO ESPECIAL: benignidade (Hesed).
▣ "assistirá" Este VERBO (BDB 685, KB 738, Poel IMPERFEITO) também é usado em Sl. 32.7 para canções de
libertação e aqui para a benignidade de YHWH (note também Dt 32.10; que o ADJETIVO é usado em Sl. 34.7;
125.2). Que expressão maravilhosa da presença e proteção de YHWH!
32.11 Uma série de IMPERATIVOS PLURAIS instruindo o seguidor fiel.
1. alegrai-vos - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERATIVO
2. regozijai-vos - BDB 162, KB 189, Qal IMPERATIVO
3. exultai- BDB 943, KB 1247, Hiphil IMPERATIVO
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste os problemas físicos relacionados ao pecado não confessado. O que significa "confessar"?
2. Como os Salmos 32 e 51 estão relacionados?
3. Explique o que Sl. 32.6a significa. Existe um tempo para confessar, que pode terminar (ou seja, uma janela
de oportunidade)?
4. Quem está falando em Sl. 32.8-9?
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SALMO 33
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor ao Criador e
preservador

A superioridade
do SENHOR na criação e na
história

Hino a Deus como Criador
e SENHOR da História

Uma canção de louvor

Hino pela Providência

33.1-3

33.1-3

33.1-3

33.1-3

33.4-5

33.4-5

33.4-5

33.4-5

33.6-7

33.6-7

33.6-7

33.6-7

33.8-9

33.8-9

33.8-9

33.8-9

33.10-12

33.10-12

33.10-12

33.10-12

33.13-15

33.13-17

33.13-15

33.13-15

33.16-17

33.16-17

Introdução MT

33.1-5

33.6-12

33.13-17

33.16-17
33.18-22

33.18-19

33.18-19

33.18-19

33.18-19

33.20-22

33.20-22

33.20-22

33.20-22

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. A NASB Study Bible (pg. 770) sugere que este Salmo é parte de uma liturgia.
1. coro levítico
a. líder, Sl. 33.1-3
b. coro, Sl. 33.4-19
2. adoradores se reuniram para responder, Sl. 33.20-22
B. Ele não tem um título na MT (como Salmos 1, 2, 10), mas o "novo cântico" em Sl. 33.3, implica algum
grande evento histórico. Por causa de Sl. 33.16-17, provavelmente se refere a uma vitória militar.
C. Eu sou movido pelo escopo universal dos propósitos de YHWH que incluem todos os seres humanos (ou
seja, veja o uso de "todos" no Salmo 33.8, 13-15). Observe a afirmação chocante de Sl. 33.5b! Veja a lista
completa dos textos que mostram a inclusão dos gentios desde o início com o propósito final de YHWH na
aliança, Sl. 33.10-12 em minhas notas.
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 33.1-5
1
Exultai, ó justos, no SENHOR!
Aos retos fica bem louvá-lo.
2
Celebrai o SENHOR com harpa,
louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 Entoai-lhe novo cântico,
tangei com arte e com júbilo.
4
Porque a palavra do SENHOR é reta,
e todo o seu proceder é fiel.
5
Ele ama a justiça e o direito;
a terra está cheia da bondade do SENHOR.
33.1-5 Os três primeiros versículos definem o sentimento do Salmo em louvor a Deus (ou seja, cinco
paralelos IMPERATIVOS).
1. Exultai, ó justos, no SENHOR - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERATIVO (este mesmo VERBO termina o
Salmo 32)
2. Louva-lo - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO
3. Louvai-o - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
4. Entoai-lhe - BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERATIVO
5. tangei com arte (BDB 618, KB 668, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO) e com júbilo - BDB 405, KB
408, Hiphil IMPERATIVO
Salmo 33.4 e 5 dão as razões para louvor a:
1. a palavra de YHWH (BDB 182) é reta (BDB 449)
2. toda a sua obra é feita com fidelidade (BDB 53, veja TÓPICO ESPECIAL: acredite, confiança, fé e
fidelidade no Antigo Testamento)
3. Ele ama a justiça (BDB 842, veja TÓPICO ESPECIAL: JUSTIÇA) e o direito (BDB 1048, veja TÓPICO
ESPECIAL: juiz, julgamento e JUSTIÇA)
4. a terra está cheia da bondade de YHWH (BDB 338, cf. Sl. 119.64; veja. TÓPICO ESPECIAL:
benignidade (Hesed). Em Sl. 5.7)
A chave para a paz e segurança é a crença do seguidor fiel e a confiança no caráter gracioso, imutável e
misericordioso no Deus que faz aliança (cf. Sl. 102.27; Ml. 3.6; Hb 13.8)! O personagem principal da Bíblia é
Deus! É Sua história! É Seu projeto e propósito!
33.2 Dois instrumentos de cordas são mencionados.
1. harpa (BDB 490) - esta tinha de duas a quatro cordas. Foi amplamente utilizado na ANE. Isto foi o que
Davi tocou para o rei Saul para acalmá-lo (cf. 1 Sm.16.16).
2. saltério de dez cordas (BDB 614 CONSTRUCTO BDB 797). Era parte de um grupo de instrumentos utilizadas
em ambas as perspectivas seculares e de culto (cf. 1 Sm.10.5).
▣ "novo cântico" Os povos da ANE escreveram canções para comemorar grandes eventos e pessoas (cf. Êxodo
15, 1 Samuel 22). Aqui, a pessoa é YHWH, o Criador (cf. Sl. 40.3; 96.1; 98.1; 144.9; 149.1; Is. 42.10; Ap. 5.9;
14.3).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 33.6-12
6
Os céus por sua palavra se fizeram,
e, pelo sopro de sua boca, o exército deles.
7
Ele ajunta em montão as águas do mar;
e em reservatório encerra as grandes vagas.
8
Tema ao SENHOR toda a terra,
temam-no todos os habitantes do mundo.
9
Pois ele falou, e tudo se fez;
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ele ordenou, e tudo passou a existir.
10
O SENHOR frustra os desígnios das nações
e anula os intentos dos povos.
11
O conselho do SENHOR dura para sempre;
os desígnios do seu coração, por todas as gerações.
12
Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR,
e o povo que ele escolheu para sua herança.
33.6-12 Esta estrofe tem duas grandes verdades.
1. YHWH é o criador, Sl. 33.6-9 (veja TÓPICO ESPECIAL: MONOTEÍSMO)
2. YHWH tem um propósito para as nações, Sl. 33.10-12 (veja TÓPICO ESPECIAL: Eterno plano redentor
de YHWH)
33.6 "sua palavra" Isso certamente reflete Gênesis 1-2 (Sl 104). Eu espero que você tenha um momento e olhe
para o meu comentário exegético sobre o Gênesis 1-2 em www.freebiblecommentary.org.
No pensamento hebraico a criação foi originada a partir do nada (ex nihilo) pela palavra falada (fiat, cf. Sl.
33.9; Gênesis 1; Sl. 148.5; 2 Co. 4.6; Hb. 11.3). A palavra de Deus é uma expressão para a mente ou a vontade de
Deus. Os crentes modernos lutam ao longo de muitas questões ligadas à génese 1-2. O novo livro de John
Walton, The Lost World of Genesis One, tem sido uma bênção para mim enquanto eu luto com essas questões.
▣ "céus" Refere-se a atmosfera acima da terra. Os antigos viram isso como uma cúpula maciça formada por uma
pele esticada com janelas para a chuva. Lembre-se que a Bíblia não é "anti-científica", mas "pré-científica". Ele
descreve as coisas com elas aparecem aos cinco sentidos humanos, (ou seja, a linguagem fenomenal). Tenha
cuidado com o literalismo ocidental moderno. A Bíblia é um livro antigo oriental! A Bíblia deve ser a palavra de
Deus para a sua época antes que ela seja a palavra de Deus para a nossa época.
Se o problema de princípios adequados para a interpretação da Bíblia lhe interessa, consulte o meu Seminário
de Interpretação da Bíblica (vídeo, áudio, texto escrito) no site www.freebiblecommentary.org.
▣ "o exército dele" Isto se refere à criação completa do planeta (cf. Gn 2.1). Os antigos viram as luzes celestes
(sol, lua, estrelas, planetas, cometas) como movendo-se através de uma cúpula. Eles não eram deuses, mas apenas
parte da bela criação física de YHWH. Eu acho que funções teológicas de Gênesis 1 depreciam os deuses
babilônicos, assim como as pragas do Êxodo 7-11, funcionam para depreciar os deuses egípcios.
33.7 O tema "águas" tem vários aspectos.
1. Gênesis não menciona especificamente Deus criando a água.
2. Na mitologia da ANE (veja Tópico Especial: Mitos da Criação e inundação na ANE) a água salgada
e a água doce eram deuses. YHWH os derrotou!
3. A água torna-se o meio de julgamento de YHWH e o início do novo com Noé (cf. Gênesis 6-9).
4. A água era crucial para os povos ANE. Eles desenvolveram um culto da fertilidade (veja Tópico Especial:
Fertilidade e Adoração na ANE), como forma de garantir os ciclos regulares da natureza (isto é, a chuva em
sua época).
NASB, NKJV,
NRSV, REB
"montão"
NASB margem
"em uma pele de água"
NRSV
"como em uma garrafa"
NJB
"como uma represa"
LXX
"como um odre"
JPSOA
"como um montículo"
A MT usa "monte" (BDB 622, נד, cf. Êx 15.8; Js. 3.13, 16; Sl. 78.13). Ele parece referir-se a Gn. 1.9. A UBS Text
Project (pg. 217) dá-lhe uma classificação "B" (ou seja, alguma dúvida).
A margem NASB, NRSV, LXX utiliza-a a partir de uma raiz diferente, BDB 609 (cf. Js. 9.4, 13; Jz. 4.19; Sl.
56.8; 119.83).
Há uma raiz acadiana e ugarítica, כנד, que significa "jarro" ou "garrafa".
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33.8 Este versículo começa com dois VERBOS usados em um sentido JUSSIVO (ou seja, "tema").
1. Tema / reverencie a YHWH toda a terra (BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITO, Sl. 67.7)
2. Temam-no todos os habitantes do mundo (veja TÓPICO ESPECIAL: terra, país, Terra) permanecer no
temor (BDB 158, KB 185, Qal IMPERFEITO) Dele
Observe o paralelismo. YHWH, não a natureza, é para ser temido. O inimigo da fé bíblica hoje nas sociedades
ocidentais é o "naturalismo", um universo sem propósito, sem agente.
33.9 Veja nota em Sl. 33.6.
33.10-12 As afirmações teológicas relacionadas à criação física agora concentram-se no propósito da criação, que
é a comunhão com o Criador (cf. Gn 1.26, 27; 3.8).
As "nações" (isto é, os gentios) não são secundários, mas o propósito de YHWH desde o início (cf. Gn. 3.15;
12.3; Ex. 19.5; Sl 22.27; 66.1-4; 86.8-10; Is. 2.2-4; 12.4-5; 25.6-9; 42.6-12; 45.22-23; 49.5-6; 51.4-5; 56.6-8;
60.1-3; 66.23; Mq 4.1-4; Ml. 1.11; João 3.16; 4.42; Atos 10.34-35; 1 Tm 2.4; Tt. 2.11; 2 Pe. 3.9; 1 Jo. 2.2;
4.14). Veja TÓPICO ESPECIAL: eterno plano redentor de YHWH.
33.10 "intento" O "intento (BDB 420, ou seja, propósito) do SENHOR permanece para sempre" (cf. Jó 23.13; Pr
19.21). Amém!
33.12 Deus escolhe alguns para a salvação ou todos? Esta é a difícil questão da soberania de Deus versus o livre
arbítrio humano. Veja TÓPICO ESPECIAL: ELEIÇÃO / PREDESTINAÇÃO E A NECESSIDADE DE UM
EQUILÍBRIO TEOLÓGICO.
O amor, planos e fins de YHWH incluem, mas são maiores do que, os descendentes de Abraão! Ele quer que
todos O conheça!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 33.13-17
13
O SENHOR olha dos céus;
vê todos os filhos dos homens;
14
do lugar de sua morada,
observa todos os moradores da terra,
15
ele, que forma o coração de todos eles,
que contempla todas as suas obras.
16
Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos;
nem por sua muita força se livra o valente.
17
O cavalo não garante vitória;
a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar.
33.13-17 Esta estrofe centra-se na imanência de YHWH (cf. Sl. 14.2; 102.19). Ele sabe o que está acontecendo na
terra nas vidas individualmente (cf. Êx 3.7-9; Mt. 6.25-34; 10.30; Lc. 21.18; At. 27.34; esta mesma imagem é
encontrada em vários textos do AT, ou seja, 1 Sm.14.45; 2 Sm. 14.11; 1 Rs. 1.52). A vida dos fiéis seguidores não
é controlada por sorte, o acaso, o destino, mas são dirigidas pela fé, por Deus! Viva corajosamente por Ele!
Observe o número de vezes que "todos" (BDB 481) aparecem neste salmo, Sl. 33.8a, b, 13b, 14b, 15a,
b. YHWH criou e acompanha toda a Sua criação humana! A vida é um presente com um propósito. Todos os
seres humanos vão prestar contas a Deus por sua gestão desse presente!
33.15 YHWH (BDB 427, KB 428, Qal PARTICÍPIO, cf. Gn 2.7, 8, 19) conhece todos os seres humanos e sabe
como eles vivem (Sl. 139). Ele é um juiz apropriado porque Ele conhece a nossa vontade, motivos, atos e
consequências.
33.16-17 Os eventos humanos, história, não são casuais, mas um propósito. YHWH até usa o mal para Seus
propósitos. As coisas não acontecem por acaso! Agora, para ser justo, este é um mundo decaído e tudo o que
ocorre não é a vontade de YHWH. Ele permite que nossas escolhas deem frutos (ou seja, bom ou mau). A terra foi
afetada pelo pecado da humanidade (cf. Gn 3; Is. 53.6; Rm. 8.18-23). O mistério é como:
1. A soberania de YHWH
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2. escolhas humanas
3. rede de atividade física
Os olhos de fé buscam Deus em todos os eventos (Sl. 33.18-22). O ímpio busca poder, riqueza, males, desastres e
oportunidades para si! Os seres humanos não devem ter esperança em poder militar (Sl. 2).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 33.18-22
18
Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia,
19
para livrar-lhes a alma da morte,
e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida.
20
Nossa alma espera no SENHOR,
nosso auxílio e escudo.
21
Nele, o nosso coração se alegra,
pois confiamos no seu santo nome.
22
Seja sobre nós, SENHOR, a tua misericórdia,
como de ti esperamos.
33.18-22 Observe como o seguidor fiel é caracterizado.
1. aqueles que temem YHWH, Sl. 33.18
2. aqueles que esperam pela sua bondade, Sl. 33.18
3. aqueles que esperam por YHWH, Sl. 33.20
4. aqueles que o veem como sua ajuda e escudo, Sl. 33.20
5. os que se alegram Nele, Sl. 33.21
6. aqueles que confiam no seu santo nome, Sl. 33.21
7. aqueles que esperam (lit. "esperar") Nele, Sl. 33.22
YHWH
1. Mantem seu olho neles, Sl. 33.13-15
2. livra-os (BDB 664, KB 717, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO)
3. guarda-os (BDB 310, KB 309, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO)
4. ajuda (BDB 740) e protege (BDB 171) eles
Observe como na conclusão de muitos dos Salmos, o PLURAL é usado para alargar a oração / louvor de um para
todos os fiéis seguidores.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste os IMPERATIVOS de Sl. 33.1-3 que se relacionam com o culto musical. Porque a música tem um
aspecto tão importante no culto?
2. Como Sl. 33.6-9 reflete Gênesis 1?
3. Explique Sl. 33.11 com suas próprias palavras.
4. Como Sl. 33.15 reflete Gn. 1.26-28?
5. YHWH tem um "olho"?
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SALMO 34
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR o Provedor e
Libertador

A felicidade daqueles que
confiam em Deus

Ação de graças pela
libertação do problema (um
acróstico)

Em louvor da bondade
de Deus

Em Louvor da Justiça de
Deus (um acróstico)

34.1-3

34.1-3

34.1-3

34.1 (Aleph)

Introdução MT
Um Salmo de Davi, quando
ele fingiu loucura perante
Abimeleque, que o destituiu
e ele partiu.
34.1-3

34.2 (Bet)
34.3 (Gimel)
34.4-7

34.4-7

34.4-10

34.4-7

34.4 (Dalet)
34.5 (He)
34.6 (Zain)
34.7 (Het)

34.8-14

34.8-10

34.8-10

34.8 (Tet)
34.9 (Yod)
34.10 (Kaph)

34.11-14

34.11-14

34.11-14

34.11 (Lamed)
34.12 (Mem)
34.13 (Nun)
34.14 (Samek)

34.15-18

34.15-16

34.15-18

34.15-18

34.15 (Ain)
34.16 (Pe)

34.17-18

34.17 (Zade)
34.18 (Qoph)

34.19-22

34.19-22

34.19-22

34.19-21

34.19 (Resh)
34.20 (Shin)
34.21-22 (Taw)

34.22

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
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2.
3.
4.

Segundo parágrafo
Terceiro parágrafo
Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um salmo acróstico. Cada versículo (exceto Sl. 34.5, que tem duas letras hebraicas) começa com uma
letra sequencial do alfabeto hebraico, 22 letras.
É interessante que, se um poema acróstico vai além de 22 letras a próxima letra é regularmente Pe.
B. Há vários exemplos de formato acróstico.
1. Salmo 9-10 (mas não completos, cinco consoantes faltantes e duas invertidas)
2. Salmo 25 (falta de uma consoante)
3. Salmo 34 (uma consoante para cada linha dupla [waw falta])
4. Salmo 37 (a cada dois versículos começa com letras sequenciais)
5. Salmo 111 (uma consoante para cada linha, "Aleluia" é a introdução, não a primeira linha)
6. Salmo 112 (duas consoantes para cada versículo)
7. Salmo 119 (oito versículos para cada consoante sequencial)
8. Salmo 145 (não completo)
C. Observe que YHWH (SENHOR) ocorre em quase todos os versículos. O Salmo é sobre YHWH. Os seres
humanos O conhecem pelo:
1. Seus atos (cf. Neemias 9)
2. Suas promessas (Gênesis 12; Levítico 26; Deuteronômio 27-30)
3. Sua aliança (Gênesis - Deuteronômio)
4. Seu Filho (João 1.1-14; Cl. 1.13-16; Hebreus 1.2-3)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 34.1-3
1
Bendirei o SENHOR em todo o tempo,
o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2
Gloriar-se-á no SENHOR a minha alma;
os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3
Engrandecei o SENHOR comigo,
e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
34.1-3 Esta é uma estrofe de testemunho. Ela começa com um COORTATIVO SINGULAR e termina com
um PLURAL. YHWH é muito grande e maravilhoso no caráter e na ação, Ele deve ser louvado!
1. Bendirei YHWH - BDB 943, KB 1247, Piel COORTATIVO, SINGULAR
2. exaltemos o seu nome - BDB 926, KB 1202, Polel COORTATIVO, PLURAL
Observe como o louvor é caracterizado.
1. Em todo o tempo - este é um lembrete importante que YHWH deve ser louvado nos tempos bons e nos
tempos difíceis; Ele não muda. Sua misericórdia está sempre presente! Somente nossa perspectiva muda. A
fé deve continuar a afirmar a sua presença e louva-la, cf. 1 Ts. 5.16-18.
2. Continuamente (BDB 556, cf. Sl 35.27; 40.16; 70.4; 71.6) na minha boca – o louvor não deve depender das
circunstâncias pessoais, mas deve ser uma atividade normal dos destinatários da graça.
3. o louvor deve vir de todas as pessoas (ou seja, humildes, literalmente "aflitos", "pobres" ou "fracos", BDB
776). Todos os seres humanos têm muito ao que louvar a Deus!
4. Comigo - louvor é ao mesmo tempo individual e corporativo (isto é, em conjunto, BDB 403), como a
adoração deve ser. Levamos as nossas necessidades individuais para ele, assim como as nossas
"necessidades conjuntas". A unidade e a comunhão entre os fiéis seguidores exibem o louvor a Deus e o
testemunho aos outros!
34.2 "Gloriar-se-á" O VERBO hebraico (BDB 237 II, KB 248, Hithpael IMPERFEITO), na Hithpael. Significa
"gloriar", "exultar", ou "ser louvado" (cf. 1 Rs 20.11; 1 Cr 16.10; Sl. 64.10; 105.3; 106.5; Pr. 20.14; 25.14; 27.1;
Is 41.16; 45.25; Jr. 9.23).
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Para o conceito teológico de "gloriar" veja TÓPICO ESPECIAL: Gloriar.
34.3 "Engrandecei o SENHOR" Este VERBO (BDB 152, KB 178, Piel IMPERATIVO) é um comando para
expressar a Deus a gratidão do nosso coração com o nosso louvor. Antes de sucumbir às fragilidades da vida ou as
dificuldades da situação atual, devemos nos lembrar de:
1. quem é Deus
2. o que Ele fez
3. o que Ele está fazendo
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 34.4-7
4
Busquei o SENHOR, e ele me acolheu;
livrou-me de todos os meus temores.
5
Contemplai-o e sereis iluminados,
e o vosso rosto jamais sofrerá vexame.
6
Clamou este aflito, e o SENHOR o ouviu
e o livrou de todas as suas tribulações.
7
O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra.
34.4-7 Esta estrofe desenvolve os pensamentos da primeira. Observe como ela se move a partir do SINGULAR (isto
é, procurei YHWH) para o PLURAL (eles olharam para ele), assim como a primeira estrofe.
1. Para o salmista, YHWH:
a. respondeu-lhe - BDB 772, KB 851, Qal PERFEITO
b. livrou de todos os seus medos - BDB 664, KB 717, Hiphil PERFEITO
2. Para o grupo:
a. YHWH ouviu, Sl. 34.6
b. YHWH salvou os aflitos
c. o anjo de YHWH acampa ao redor dos que o temem (cf. Zc 9.8; o próprio YHWH em Salmo 125.2).
d. YHWH resgatou-os
3. As versões LXX, Syrian e a Vulgata usam "olhar" e "estar radiante", como IMPERATIVOS. A MT usa
verbos PERFEITO em Sl. 34.5.
Os fiéis seguidores nunca estão sozinhos ou isolados. O seu Deus fiel está sempre presente e pronto!
34.7 "O anjo do SENHOR " Os anjos são servos dos remidos (cf. Nm 20.16; Sl. 91.11; Is. 63.9; Dn. 3.28; 6.22;
Mt. 18.10; At. 12.11; Hb. 1.14).
TÓPICO ESPECIAL: O ANJO DO SENHOR
É óbvio que a divindade se manifesta fisicamente em forma humana no AT. A questão para os Trinitarianos se
torna que pessoa da Trindade cumpre esse papel. Visto que Deus o Pai (YHWH) e Seu Espírito são
consistentemente não-corpóreos, parece possível sugerir que essas manifestações humanas são o Messias préencarnado.
Para demonstrar as dificuldades que alguém enfrenta ao tentar identificar uma teofania de um encontro
angélico, a seguinte lista é ilustrativa.
1. o anjo do Senhor como um anjo (muitas vezes "Seu Anjo", "um anjo", "o anjo", "o Anjo de Deus", até
mesmo "pilar")
a. Gn 24.7, 40
b. Êx 23.20-23; 32.34
c. Nm 22.22
d. Jz 5.23
e. II Sm 24.16
f. I Cr 21.15-30
g. Zc 1.12-13
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2. o anjo do Senhor como teofania
a. Gn 16.7-13; 18.1-19.1; 22.11-15; 31.11, 13; 48.15, 16
b. Êx 3.2, 4; 14.19 (13.21)
c. Jz 2.15; 6.22-24; 13.3-23
d. Oséias 12.3, 4
e. Zc 3.1-5
f. Atos 7.30, 35, 38
Apenas o contexto pode distinguir entre as duas opções.
▣ "redor dos que o temem" Este é um Qal PARTICÍPIO ATIVO (BDB 431, KB 432), que descreve os seguidores
fiéis (cf. Sl. 15.4; 25.12, 14; 31.19; 61.5; 66.16; 103.11; 118.4; Dt. 28.58; Ne. 1.11).
TÓPICO ESPECIAL: TEMOR (AT)
I. Notas de Gênesis 22.12
Este termo (BDB 431, KB 432) ocorre muitas vezes no AT em dois sentidos. Pode significar "temor" (Gn
3.10; 18.15; 20.8; 28.17; 32.8; 42.35; 43.18), mas em certos contextos ele muda para "reverência"
"respeito", ou "honra" ao descrever a atitude de um humano para com a Divindade. Observe os seguintes
textos: Gênesis 42.18; Êx. 1.17; 9.30; 18.21; Lv. 19.14, 32; 25.17, 36, 43; Dt. 6.2, 24; 10.12,
20; 14.23;17.19; 25.18; 28.58; 31.12-13; Sl. 33.8. Este "temor" deve emitir adoração e obediência (cf. Êx
20.20; Dt. 6.13, 24; veja Tópico Especial: Guardar). É uma relação de estilo de vida, não um conjunto de
eventos isolados, lugares, credos ou regras. A obediência flui do respeito ao amor, não medo de
represálias. A desobediência é principalmente contra o amor, assim como a lei! Uma relação de com Deus
torna-se a prioridade da vida! Que "Abraão creu em Deus" (Gn 15.56) foi demonstrado em sua vida por
suas ações em Gênesis 22!
II. Notas de Isaías 41.10
Esta é uma palavra muito comum de YHWH ao Seu povo (cf. Is 41.13, 14; 43.1, 5; 44.2, 8; 51.7, 12; 54.4,
14). Observe por que eles deveriam não temer.
1. YHWH está pessoalmente com eles (ie, Sl. 23.4)
2. YHWH é sua aliança com Deus (ie, Gn 15.1; Êx 14.13; Jz. 6.23; Is. 41.10)
3. Ele vai fortalecê-los
4. Ele irá ajudá-los (Is. 41.10, 14)
5. Ele irá mantê-los (Is. 41.10, 13)
6. todos os que se opõem a eles serão
a. envergonhados
b. desonrados
c. reduzidos a nada (Is. 41.11-12)
d. perecer
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 34.8-14
8
Oh! Provai e vede que o SENHOR é bom;
bem-aventurado o homem que nele se refugia.
9
Temei o SENHOR, vós os seus santos,
pois nada falta aos que o temem.
10
Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome,
porém aos que buscam o SENHOR bem nenhum lhes faltará.
11
Vinde, filhos, e escutai-me;
eu vos ensinarei o temor do SENHOR.
12
Quem é o homem que ama a vida
e quer longevidade para ver o bem?
13
Refreia a língua do mal
e os lábios de falarem dolosamente.
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14

Aparta-te do mal e pratica o que é bom;
procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
34.8-14 Porque YHWH é "bom" (BDB 373 II), Seus fiéis seguidores (ou seja, santos, BDB 872) são exortados a:
1. provar - BDB 380, KB 377, Qal IMPERATIVO , cf. Hb. 6.5
2. Ver - BDB 406, KB 1157, Qal IMPERATIVO (citado por Pedro em 1 Pedro 2.3 da LXX.)
3. refugiar - BDB 340, KB 337, Qal IMPERATIVO
4. temer - BDB 431, KB 432, Qal IMPERATIVO
5, 6. vir (BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO), escutar (BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO) para o
salmista ensinar o temor de YHWH, Sl. 34.11
Os resultados de suas ações são:
1. nada falta, Sl. 34.9b; Sl. 23.1
2. eles não vão estar em falta de coisa boa, Sl. 34.10b; Sl. 84.11
3. longevidade, Sl. 34.12
Aqui estão os ensinamentos do salmista para uma vida longa e feliz.
1. Refrear a língua do mal e dos lábios que falam dolosamente- BDB 665, KB 718, Qal imperativo,
cf. Sl. 12.3-4; 15.2-3; 73.8-9; Tg. 3.5-12
2. apartar-se do mal - BDB 693, KB 747, Qal imperativo, cf. Sl. 37.27; Is. 1.16
3. praticar o que é bom - BDB 793, KB 889, Qal imperativo, cf. Sl. 37.27; Is. 1.17
4. procurar a paz - BDB 134, KB 152, Piel imperativo, cf. Marcos 9.50; Rm. 14.19; 1 Co. 7.15; 2 Co. 13.11; 1
Ts. 5.13; Hb. 12.14; Tg. 3.17-18
5. empenhar-se para alcançar a paz - BDB 922, KB 1191, Qal IMPERATIVO, cf. o mesmo que o n º4
Observe o equilíbrio entre o que YHWH faz para o seguidor fiel e o que eles devem fazer por si mesmos. Há
escolhas e consequências, positivas e negativas (a próxima estrofe é uma lista parcial)!
Pedro cita a partir deste salmo em 1 Pedro 3.
1. 1 Pe. 3.10 - Sl. 34.12, 13
2. 1 Pe. 3.11 - Sl. 34.14
3. 1 Pe. 3.12 - Sl. 34.15-16
Ele o vê que isso se encaixa em sua ênfase de comunhão unida ("vamos todos ser harmoniosos, simpáticos,
fraternais, bondosos e humildes de espírito, não pagando o mal com o mal ou injúria com injúria, mas dando uma
bênção, em vez disso" 1 Pedro 3.8-9).
34.8 "o SENHOR é bom" "bom" (BDB 373 II) é uma palavra-chave nesta estrofe (cf. 1 Ts 5.15).
1. YHWH é bom (adjetivo), Sl. 34.8, cf. Sl. 25.8; 86.5; 100.5; 106.1; 107.1; 118.1, 29; 145.9; 1 Cr. 16.34; Ed.
3.11; Jr. 33.11; Nm. 1.7
2. aqueles que O buscam não terão falta de nenhuma coisa boa (BDB 481 constructo BDB 375), Sl. 34.10,
cf. Sl. 84.11
3. o temor de YHWH traz uma vida boa (373 BDB) e longa, Sl. 34.12
4. apartar-se do mal e fazer o bem (BDB 373), Sl. 34.14
5. Observe o uso de "bom" em Romanos 8.28
34.9
NASB, NKJV
NRSV, NJB
TEV
JPSOA
REB

"santos"
"santos"
"povo"
"os consagrados"
"povo santo"

O ADJETIVO (BDB 872) pode denotar:
1. o Messias, Sl. 16.3 (como semente final de Davi)
2. os anjos ou o conselho celestial, Jó 5.1; 15.15; Sl. 89.5-6, 7; Dn. 8.13; Zc. 14.5
3. fiéis seguidores
a. sacerdotes - Nm. 16.5, 7; Sl. 106.16 (Aarão)
b. Levitas - 2 Cr. 35.3
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c. profetas - 2 Rs. 4.9
d. Nazireu - Nm. 6.5, 8
e. Israel - Êx. 19. 6; Lv. 11.44, 45; 20.7, 26; 21.6; Nm. 15.40; Dt. 7.6; 14.2, 21; 26.19; 28.9
Aqui se refere aos seguidores fiéis.
34.10
NASB, NKJV,
NRSV, NJB
"leões"
LXX, Peshitta
"rocha"
REB
"príncipes"
NEB
"incrédulos" (de uma raiz árabe)
A MT usa "leões". A questão é "a quem estas imagens se referem?" Parece melhor contrastá-los com o "humilde",
"aflito", ou "os pobres" (BDB 776) do Sl. 34.2 e 6.
34.11 "filhos" Isso é literalmente "filhos" (BDB 119). Na Literatura da Sabedoria o professor é chamado de "pai"
e os alunos de "filhos" (Pr. 1.8; 4.1, 10, 20; 6.1, 20; 24.13, 21).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 34.15-18
15
Os olhos do SENHOR repousam sobre os justos,
e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16
O rosto do SENHOR está contra os que praticam o mal,
para lhes extirpar da terra a memória.
17
Clamam os justos, e o SENHOR os escuta
e os livra de todas as suas tribulações.
18
Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado
e salva os de espírito oprimido.
34.15-18 Esta estrofe mostra os resultados de uma vida de acordo com Deus ou ímpia.
1. De acordo com Deus
a. Os olhos de YHWH (presença e cuidados) estão sobre os justos, Sl. 34.15-A
b. Os ouvidos de YHWH ouvem o seu clamor, Sl. 34.15b, 17
c. YHWH os livra de todas as suas dificuldades, Sl. 34.17b
d. YHWH está perto dos que tem o coração quebrantado, Sl. 34.18a
e. YHWH salva os que têm espírito oprimido, Sl. 34.18b; Is. 57.15
2. ímpia
a. o rosto de YHWH está contra os malfeitores, Sl. 34.16a
b. sua memória é cortada (BDB 503, KB 500, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO), Sl. 34.16b; esse cenário se
refere à morte
Existem vários antropomorfismos nesta estrofe, usando o corpo humano para descrever YHWH (veja TÓPICO
ESPECIAL: Deus descrito como humano).
1. olhos
2. ouvidos
3. rosto
34.18 "perto está o SENHOR" Que promessa maravilhosa (cf. Dt. 4.7; Sl. 119.151; 145.18). É chocante que um
Deus santo quer comunhão com os seres humanos pecaminosos. Ele procura-nos e nos busca. Fomos criados por
Ele para a comunhão com Ele (cf. Gn 1.26, 27; 3.8). Não importa o quão ruim as coisas fiquem (ou seja, "os de
coração quebrantado", cf. Sl. 147.3; Is. 61.1 e "aqueles que têm o espírito oprimido", Sl. 51.17; Is. 57.15), o
Senhor está perto dos fiéis seguidores!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 34.19-22
19
Muitas são as aflições do justo,
mas o SENHOR de todas o livra.
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20

Preserva-lhe todos os ossos,
nem um deles sequer será quebrado.
21
O infortúnio matará o ímpio,
e os que odeiam o justo serão condenados.
22
O SENHOR resgata a alma dos seus servos,
e dos que nele confiam nenhum será condenado.
34.19-22 Esta estrofe continua a ênfase da anterior, mas enfatizando os diferentes resultados entre os que tem a
vida de acordo com Deus e os ímpios. As duas últimas estrofes são paralelismos em um segundo nível.
1. As ações de YHWH para com Seus fiéis seguidores
a. Ele os livra de todas as suas muitas aflições, Sl. 34.19
b. Ele mantém todos os seus ossos intactos (ou seja, cenário saúde), Sl. 34.20
c. Ele redime (veja TÓPICO ESPECIAL: RESGATAR / REDIMIR) Seus servos, Sl. 34.22a
d. nenhum dos que Nele se refugiam serão condenados, Sl. 34.22b
2. Ações de YHWH para com os infiéis
a. Ele matará o ímpio, Sl. 34.21a (Sl. 34.16)
b. aqueles que odeiam o justo serão condenados, Sl. 34.21b
34.19 É preciso fazer dois pontos sobre este versículo.
1. O justo sofreu / sofre / sofrerá neste mundo caído (cf. Sl 37.39; 50.15; Dn. 12.1; Mt 5.10-12; Jo. 15.18-21;
16.1-3; 17.14; At. 14.22; Rm. 5.3-4; 8.17, 18-23; 2 Co. 4.16-18; 6.3-10; 11.23-30; Fp. 1.29; 1 Ts. 3.3; 2
Tm. 3.12; Tg. 1.2-4; 1 Pe. 4.12-16).
2. Deus está com eles através dessas aflições. Às vezes, Ele escolhe milagrosamente livra-los, mas muitas
vezes ele não o faz (veja TÓPICO ESPECIAL: Cura). Sua presença é a nossa maior necessidade e
promessa. Ele sabe o que estamos passando (cf. Ex. 3.7).
34.20 A quebra de ossos de uma pessoa era uma expressão idiomática para o julgamento de Deus (cf. Sl. 51.8; Is.
38.13; Lm. 3.4). Portanto, não haver ossos quebrados era uma expressão idiomática da não necessidade de
julgamento (isto é, uma pessoa justa).
Este versículo é citado no Evangelho de João (cf. João 19.36, junto com Zc. 19.10 em João 19.37) como uma
previsão profética. Eu acho que é melhor entendida como uma compreensão tipológica. Salmo 34.20 não é uma
previsão sobre a morte do Messias, mas é uma promessa de saúde e bem-estar ao fiel seguidor.
Aqui está o problema, a teoria hermenêutica afirma que a intenção original do autor inspirado é o lugar para
começar a entender o texto, em um contexto histórico e literário. Isto é certamente verdade. Mas devemos permitir
aos autores inspirados do NT o direito de usar tipologia. Não podemos reproduzir o seu método porque não somos
inspirados, mas eles eram. Assim, nestes casos o uso no NT deve ser válido, mas muitas vezes teria sido uma
surpresa para o autor AT.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Quem é "o anjo do SENHOR"? Onde mais ele é mencionado em Salmos?
2. Como e por que Sl. 34.8 é citado duas vezes no NT (Hb. 6.5; 1 Pedro 2.3)?
3. Por que o autor chama seus ouvintes de "filhos"?
4. Liste as partes do corpo humano usadas para descrever YHWH em Sl. 34.15-17.
5. O que significa a expressão hebraica "preserva-lhe todos os ossos"?
6. Quais são as implicações de Sl. 34.19 em um mundo caído?
7. O que significa a palavra "alma" no AT?
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SALMO 35
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração para ser resgatado
dos Inimigos

O SENHOR o Vingador de
Seu Povo

Oração para a Libertação
da inimigos pessoais (um
Lamento)

Uma oração por ajuda

Oração do virtuoso, em
perseguição

35.1-3

35.1-3

35.1-3

35.1-3

35.4-8

35.4-6

35.4-6

35.4

Introdução MT
"Um Salmo de Davi"
35.1-8

35.5-6

35.9-16

35.7-8

35.7-8

35.7-8

35.9-10

35.9-10

35.9-10

35.9-10

35.11-14

35.11-12

35.11-14

35.11-12

35.13-14

35.17-21

35.22-26

35.13-14

35.15-16

35.15-16

35.15-16

35.15-16

35.17-18

35.17-18

35.17-18

35.17-18

35.19-21

35.19-21

35.19

35.19

35.20-25

35.20-21

35.22-25

35.22-25

35.22-24
35.25-26

35.27-28

35.26

35.26

35.26

35.27-28

35.27-28

35.27-28

35.27
35.28

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é repleto de:
1. pedidos de oração (8 IMPERATIVOS) a YHWH por ajuda contra os inimigos
2. OS VERBOS JUSSIVOS (23) descrevem o que o salmista espera que aconteça com aqueles que são:
a. seus inimigos
b. seus apoiadores
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B. Em muitos dos Salmos é difícil identificar quem são os adversários. Neste Salmo (ou seja, 35.12-14) é
óbvio que eles eram conhecedores próximos da aliança. Isso fez com que a dor da traição fosse ainda mais
intensa! No entanto, Sl. 35.1-8 parece implicar um oponente militar.
C. Salmo 34 e Salmo 35 são os únicos Salmos onde "o anjo de YHWH" é mencionado. Isto é, possivelmente,
porque eles foram colocados ao lado um do outro. Os Salmos foram selecionados, editados e compilados
por pessoas desconhecidas em um processo desconhecido. Pela fé nós acreditamos que eles foram guiados
pelo Espírito.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 35.1-8
1
Contende, SENHOR, com os que contendem comigo;
peleja contra os que contra mim pelejam.
2
Embraça o escudo e o broquel
e ergue-te em meu auxílio.
3
Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores;
dize à minha alma: Eu sou a tua salvação.
4
Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida;
retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim.
5
Sejam como a palha ao léu do vento,
impelindo-os o anjo do SENHOR.
6
Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio,
e o anjo do SENHOR os persiga.
7
Pois sem causa me tramaram laços,
sem causa abriram cova para a minha vida.
8
Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar;
e prendam-no os laços que tramou ocultamente;
caia neles para a sua própria ruína.
35.1-8 Esta estrofe começa com vários pedidos de oração (IMPERATIVOS) nos versículos 1-3.
1. contende - BDB 936, KB 1224, Qal IMPERATIVO, o SUBSTANTIVO ocorre na segunda frase (BDB 937)
2. peleja - BDB 535, KB 526, Qal IMPERATIVO, o Qal PARTICÍPIO ocorre na segunda frase
3. embraça- BDB 304, KB 302, Hiphil IMPERATIVO (literalmente "agarrar")
4. ergue - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
5. empunha - BDB 937, KB 1227, Hiphil IMPERATIVO, cf. Êx. 15.9
6. a MT usa "perto" - BDB 688, KB 742, Qal IMPERATIVO (NKJV, LXX, NIV), mas as mesmas consoantes
podem significam "machados de batalha" (Heródoto, NASB, NRSV, NJB, JPSOA). A UBS Text Project dá
ao IMPERATIVO uma classificação "A". As consoantes hebraicas podem ser traduzidas como "machado de
batalha", "dardo", "lança"; é encontrado somente aqui no AT. A questão é se o salmista está se referindo a
adversários:
a. combatentes militares, Sl. 35.1-3, 4-6
b. inimigos legais, Sl. 35.11
c. amigos próximos, Sl. 35.12-14
7. dize - BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO. Observe o quão pessoal é esta frase. O salmista quer que YHWH
afirme que Ele é a sua única libertação, cf. Sl. 62.2; 89.26. Se há como ser salvo / liberto, isto será através
da aliança de Deus, YHWH!
▣ Começando no Sl. 35.4-8, o salmista pergunta para YHWH
1. sejam confundidos - BDB 101, KB 116, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo,
Sl. 35.4; Sl. 40.14; 70.2; 83.17
2. sejam cobertos de vexame - BDB 483, KB 480, Niphal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.4
3. retrocedam - BDB 690, KB 744, Niphal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.4
4. sejam envergonhados - BDB 344, KB 340, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.4
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5. Sejam como a palha ao léu do vento - BDB 224, KB 243, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo,
Sl. 35.5; Jó 21.18; Sl. 1.4
6. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio - BDB 224, KB 243, Qal jussivo, Sl. 35.6
7. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar - BDB 97, KB 112, Qal imperfeito usado em
um sentido jussivo, Sl. 35.8
8. prendam-no os laços que tramou ocultamente - BDB 539, KB 530, Qal imperfeito usado em um sentido
jussivo, Sl. 35.8 (inversão de papéis típica da bíblia; cf. Sl. 9.15; 31.4; 140.5; 142.3)
9. que caia sobre ele, os seus próprios planos malignos - BDB 656, KB 709, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO, Sl. 35.8
▣ Estes inimigos são caracterizados como:
1. que buscam tirar-me a vida - BDB 134, KB 153, Piel particípio, Sl. 35.4
2. que tramam contra mim - BDB 362, KB 359, Qal particípio, Sl. 35.4
3. que, sem causa me tramaram laços - BDB 380, KB 377, Qal perfeito, Sl. 35.7
4. que, sem causa abriram cova para a minha vida - BDB 343, KB 340, Qal PERFEITO, Sl. 35.7 (observe que
isto é repetido para dar ênfase)
35.2 "escudo e o broquel" Estes (BDB 857, KB 1037 e BDB 171, KB 545) eram os tipos de escudos. BDB
identifica "broquel" (BDB 857) como um escudo grande de corpo inteiro, mas não identifica o tamanho do
outro. Supõe-se que ambos eram levados para a batalha por soldados (e / ou com o restante da sua
armadura). Portanto, um era usado para as lanças e flechas (corpo inteiro) e outro na mão para luta corporal
(menor, BDB171; NIDOTTE, vol 2, p 846).
35.3 "perseguidores" Este termo (BDB 922, KB 1191, Qal PARTICÍPIO ATIVO) é frequentemente utilizado nos
Salmos para descrever adversários agressivos (cf. Sl. 7.1, 5; 31.15; 71.11; 109.16; 119.84, 86). Pode ser:
1. uma perseguição militar
2. uma perseguição de caça
3. uma metáfora de oposição agressiva
35.5-6 "o anjo do SENHOR " Os anjos eram agentes de proteção em Sl. 34.7, mas aqui são os agentes do
julgamento. Alguns diriam que a Bíblia, sendo um antigo livro pré-científico, é supersticiosa sobre o invisível,
sem explicação. É certamente verdade que há mistério aqui, mas se alguém vê a Bíblia como sendo a única
revelação do único Deus verdadeiro, então ele / ela deve aceitar que ela é mundial, que inclui a interligação entre
o mundo visível e invisível. Exatamente como, quando, onde, quem está ligado a esta interligação é incerto.
Muitas vezes, é difícil saber a diferença entre o uso literário (usado para o efeito) e uso literal (ou seja, a
intervenção ou atividade angelical). Há dois clichês aqui, tudo tem um componente angélico versus nada tem um
componente angélico. Nós vivemos pela fé e revelação bíblica. Personalidades diferentes migraram para um lado
ou para o outro.
A vida é muitas vezes "escura" e "escorregadia" (cf. Sl 73.18), mas para aqueles que confiam em YHWH, Ele
caminha pelo vale (s) da escuridão profunda com eles (cf. Sl. 23.4; 107.14). A vida é muitas vezes descrita na
linguagem figurada de uma caminhada ou uma viagem. Uma estrada reta, nivelada e calma é o cenário de uma
boa vida, enquanto uma estrada escura, com obstáculos e escorregadia ou uma estrada desigual são imagens de
um problema.
Veja Tópico Especial: O Anjo do Senhor.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 35.9-16
9
E minha alma se regozijará no SENHOR
e se deleitará na sua salvação.
10
Todos os meus ossos dirão: SENHOR, quem contigo se assemelha?
Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele,
o mísero e o necessitado, dos seus extorsionários.
11
Levantam-se iníquas testemunhas
e me argúem de coisas que eu não sei.
12
Pagam-me o mal pelo bem,
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o que é desolação para a minha alma.
13
Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco;
eu afligia a minha alma com jejum
e em oração me reclinava sobre o peito,
14
portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos;
andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe.
15
Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram;
reuniram-se contra mim; os abjetos, que eu não conhecia,
dilaceraram-me sem tréguas;
16
como vis bufões em festins,
rangiam contra mim os dentes.
35.9-16 Esta estrofe afirma a libertação de YHWH.
1. minha alma se regozijará no Senhor - BDB 162, KB 189, Qal IMPERFEITO
2. se deleitará na sua salvação - BDB 965, KB 1314, Qal IMPERFEITO
3. todos os meus ossos (ou seja, a sua alma, cf. Sl. 51.8) dirão - BDB 55, KB 65, Qal IMPERFEITO (ou seja, os
termos "alma", nephesh [BDB 659], e "ossos" são expressões idiomáticas para a pessoa inteira, Sl. 6.2)
a. quem contigo se assemelha?, cf. Êx. 15.11; Sl. 86. 8, Miquéias 7.18; veja TÓPICO ESPECIAL:
MONOTEÍSMO
b. livra os aflitos
Neste momento (35.11) o salmista começa a descrever seus adversários.
1. iníquas testemunhas - BDB 729 CONSTRUCTO BDB 329, Sl. 35.11
2. argúem de coisas que eu não sei, Sl. 35.11 (o cenário é de um tribunal e as falsas testemunhas estão
perguntando sobre coisas, o salmista não fez)
3. o mal pelo bem, Sl. 35.12, cf. Sl. 38.20; 109.5 (reversão, cf. Sl. 35.13-14)
4. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram, Sl. 35.15
5. reuniram-se contra mim, Sl. 35.15
6. rangiam contra mim os dentes Sl. 35.15, cf. Sl. 37.12; 112.10; Jó 16.9; Lm. 2.16; Mt. 8.12; 25.30; Lc. 13.28
Em Sl. 35.14 e 15 o salmista descreve o que ele fez para aqueles que o perseguiram
1. quando estavam doentes, ele usava saco em seus nomes (veja TÓPICO ESPECIAL: Ritos de Angustia)
2. humilhou-se, jejuou e orou em seus nomes
3. esteve de luto por eles (como para um amigo ou um irmão próximo)
4. esteve de luto por eles (como para sua própria mãe)
Há um contraste visível entre a forma como o fiel seguidor age e como os infiéis agem! Nosso relacionamento
com Deus é claramente visto na maneira como tratamos os outros.
35.12b A MT usa "luto" (BDB 1013) da perda dos filhos que é uma terrível tristeza. A NEB sugere uma emenda
"eles procuram a minha vida"; REB "à espreita para levar a minha vida".
Como tantas vezes a verdade é que os leitores modernos não compreendem totalmente a poesia de uma cultura
da ANE. No entanto, embora existam raras palavras e imagens incertas o sentido geral é compreensível a partir do
contexto, especialmente o paralelismo.
35.13c
NASB, LXX
JPSOA
NRSV, TEV
NJB

"e em oração me reclinava sobre o peito"
"que aconteça a mim o que orei"
"orei com a cabeça inclinada no meu peito"
"orando incessantemente no meu coração"

A MT é incerta, assim as traduções sugerem:
1. orações do salmista e ações de seus inimigos em Sl. 35.13-14, regresso para o seu benefício, não o deles
(Mt. 10.13; Lc. 10.6)
2. a frase refere-se a posição de seu corpo em oração
3. a frase refere-se a oração repetida
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35.15
NASB, NRSV,
NJB, JPSOA,
NRSV, REB
"tropecei"
NKJV, TEV
"adversidade"
NEB
"rufiões"
A MT usa "no meu tropeço" (BDB 854, cf. Sl. 38.17; Jó 18.12). A UBS Tesxt Project (p. 220) dá a MT a
classificação "C" (uma dúvida considerável). Ela sugere "manco", denotando um salmista ferido (p. 220). A
UBS Handbook (p. 335) sugere que o salmista estava mancando como um animal ferido. Se assim for, "reunidos"
poderia ser como uma matilha de cães.
35.16
NASB
"como vis bufões em festins"
NKJV
"com zombadores ímpios nos banquetes"
NRSV
"eles impiedosamente zombam mais e mais"
TEV
"como aqueles que zombam de um aleijado"
NJB
"se eu cair eles me cercam"
REB
"quando escorreguei, eles zombaram de mim"
JPSOA
"com ímpios, com caretas de zombadores"
A MT usa "como as mais profanas escarnecedores de um bolo", o que, obviamente, não faz sentido. As traduções
em Inglês têm tentado encontrar um paralelo entre Sl. 35.15 e 16, mas é tudo conjectura. A AB (p. 214) sugere
uma emenda que resulta em "meus escarnecedores que me cercam"
A MT não é a primeira ou a mais antiga escritura hebraica.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 35.17-21
17
Até quando, Senhor, ficarás olhando?
Livra-me a alma das violências deles;
dos leões, a minha predileta.
18
Dar-te-ei graças na grande congregação,
louvar-te-ei no meio da multidão poderosa.
19
Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos;
não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam.
20
Não é de paz que eles falam;
pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra.
21
Escancaram contra mim a boca
e dizem: Pegamos! Pegamos! Vimo-lo com os nossos próprios olhos.
35.17-21 Ao contrário da estrofe anterior, esta começa perguntando a YHWH o por que e, em seguida, uma
oração para a ação:
1. Até quando, Senhor, ficarás olhando - BDB 906, KB 115, Qal IMPERFEITO (mesmo sentimento em Sl. 13.12; 22.1-2; Hc 1.2-4; YHWH não responde como o salmista acredita que Ele deveria responder)
2. Livra-me (literalmente "trazer de volta") a alma - BDB 996, KB 142, Hiphil IMPERATIVO
o Salmo 35.18 descreve o que o salmista vai fazer se YHWH o resgatar.
1. Dar-te-ei graças na grande congregação (ajuntamento no templo, Sl 22.25; 40.9, 10) - BDB 392, KB
389, Hiphil imperfeito usado em um sentido coortativo
2. louvar-te-ei no meio da multidão poderosa (paralelismo sinônimo com o nº 1) - BDB 237, KB
248, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
Salmo 35.19 retoma a estrutura "não..." padrão de Sl. 35.5-8.
1. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito usado em um
sentido jussivo
2. não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam - BDB 902, KB 1147, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO, cf. Pr. 6.12-14; 10.10
Salmo 35.20-21 dá as razões pelas quais YHWH deve agir contra os seus adversários.
1. Não é de paz que eles falam
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2. tramam enganos
3. Escancaram contra mim a boca
4. Dizem: Pegamos! Pegamos! Vimo-lo com os nossos próprios olhos
35.14 Jesus cita parte deste versículo em João 15.25 como referindo-se em um sentido tipológico.
35.17 "leões" Veja a nota em Salmos 34.10.
35.20 "aqueles que são quietos da terra" Esta frase é única. Desde o seu paralelo parece referir-se as pessoas
que não causam problemas, mas buscam a paz.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 35.22-26
22
Tu, SENHOR, os viste; não te cales;
Senhor, não te ausentes de mim.
23
Acorda e desperta para me fazeres justiça,
para a minha causa, Deus meu e Senhor meu.
24
Julga-me, SENHOR, Deus meu, segundo a tua justiça;
não permitas que se regozijem contra mim.
25
Não digam eles lá no seu íntimo: Agora, sim! Cumpriu-se o nosso desejo!
Não digam: Demos cabo dele!
26
Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal;
cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim.
35.22-26 O salmista apela ao conhecimento de YHWH da situação (cf. Sl. 10.14; 32.8; 33.18; 34.15; Êxodo
3.7). À luz do Seu conhecimento do ataque dos inimigos, por favor:
1. não te cales - BDB 361, KB 357, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 28.1; 39.12; 83.1; 109.1; note também Hc. 1.13
2. não te ausentes de mim - BDB 934, KB 1221, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 10.1; 22.11; 38.21; 71.12
Estes JUSSIVOS são seguidos por três pedidos específicos de oração (IMPERATIVOS) para a justiça reta (isto é,
"certo", "causa").
1. Acorda - BDB 734, KB 802, Hiphil imperativo, cf. Sl. 7.6; 44.23; 59.4; 80.2
2. desperta - BDB 884, KB 1098, Hiphil imperativo
3. justiça - BDB 1047, KB 1622, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 26.1; 43.1; 139.1, 23; note que o julgamento é "de
acordo com a sua justiça" (cf. Sl 31.1c; Rm. 4-6; Gl. 3).
Nos versículos seguintes (Sl. 35.24b-26) há uma outra série de seis Qal IMPERFEITOS usados em um sentido
JUSSIVO.
1. não permitas que se regozijem contra mim - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito usado em um sentido
jussivo, Sl. 35.24
2. Não digam eles lá no seu íntimo: Agora, sim! Cumpriu-se o nosso desejo! - BDB 55, KB
65, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.25
3. Não digam: Demos cabo dele!- BDB 55, KB 65, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.25
4. Envergonhem-se - BDB 101, KB 116, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.26
5. cobertos de vexame - BDB 344, KB 340, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.26
6. cubram-se de pejo e ignomínia - BDB 344, KB 340, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
Sl. 35.26
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 35.27-28
27
Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão;
e digam sempre: Glorificado seja o SENHOR,
que se compraz na prosperidade do seu servo!
28
E a minha língua celebrará a tua justiça
e o teu louvor todo o dia.
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35.27-28 Novamente, há uma série de quatro Qal IMPERFEITOS utilizados em um sentido JUSSIVO.
1. Cantem de júbilo e se alegrem (cf. Sl. 35.24a) os que têm prazer na minha retidão - BDB 943, KB
1247, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.27
2. Alegrem-se (paralelo ao nº1) - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.27
3. Digam sempre - BDB 55, KB 65, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 35.27
4. Glorificado seja o SENHOR - BDB 152, KB 178, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, Sl. 35.27
35.28 A língua dos infiéis espalha mentiras, rumores e amargura, mas a língua do seguidor fiel fala:
1. da justiça de YHWH, cf. Sl. 51.14; 71.15, 24
2. do Seu louvor
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo usa a imagem de YHWH como guerreiro?
2. Liste as coisas que o salmista pede para YHWH fazer aos seus inimigos em Sl. 35.4-8 e novamente em
35.24b-26.
3. Que doutrina a frase "quem é como tu" (Sal. 35.10) implica?
4. Por que o salmista se sente traído por seus conhecidos? (Sl. 35.13-14)
5. O que as palavras, "Pegamos! Pegamos" (cf. Sl. 35.21, 25) implicam?
6. Liste as coisas boas que o salmista pede os seus apoiadores em Sl. 35.27.
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SALMO 36
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Maldade dos homens e
Bondade de Deus

A maldade do homem e a
perfeição de Deus

Salmo de Tipo Misto

A maldade humana

A perversidade dos pecadores e a
benevolência de Deus

36.1-4

36.1-4

36.1-4

36.1

Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi o Servo
do SENHOR "
36.1-4

36.2-3a
A Bondade de Deus
36.5-9

36.5-9

36.5-6

36.5-6

36.7-9

36.7-9

36.3b-6a

36.6c-7
36.8-9
36.10-12

36.10-12

36.10-12

36.10-12

36.10-11
36.12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo descreve a pessoa descrente em Sl. 36.1-4 e, em seguida, o seguidor fiel em Sl. 36.7-9.
B. YHWH é descrito em Sl. 36.5-6 por quatro SUBSTANTIVOS descritivos poderosos.
1. benignidade
2. fidelidade
3. justiça
4. julgamentos / justiça
Eles descrevem YHWH e a Sua aliança. Isto é como Ele quer que seu mundo funcione!
C. Em Salmo 36.10-12 oferece orações conclusivas para que YHWH ajude a proteger os crentes das
influências dos ímpios. A influencia pejorativa de:
1. mundo caído (cf. Ef. 2.1)
2. cultura caída
3. conhecidos caído (cf. 1 Co. 15.33)
4. ser caído (cf. Ef. 2.3)
5. Ef. 7.2; 4.27; 6.10-18 acrescentaria também Satanás (ou seja, veja Tópico Especial: Satanás), que muitas
vezes é tão forte, consistente e penetrante. O caráter, a palavra e a intervenção de YHWH são a nossa
única esperança.
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D. Os dois únicos usos da palavras são encontrados neste Salmo.
1. mal personificado ("fala de transgressão"), Sl. 36.1
2. "casa" refere-se a toda a criação ou cenário escatológico. Veja a nota em Sl. 36.8-9.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 36.1-4
1
Há no coração do ímpio a voz da transgressão;
não há temor de Deus diante de seus olhos.
2
Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos
e lhe diz que a sua iniqüidade não há de ser descoberta, nem detestada.
3
As palavras de sua boca são malícia e dolo;
abjurou o discernimento e a prática do bem.
4
No seu leito, maquina a perversidade,
detém-se em caminho que não é bom,
não se despega do mal.
36.1-4 Estes versículos descrevem o ímpio (BDB 957).
1. Há no coração do ímpio (LXX, MT, "meu") a voz da transgressão, (BDB 833 chama isso de "personificado
espírito do mal"). O VERBO da transgressão / rebelião é usado em Sl. 37.38; 51.13;
Is. 43.27; 59.13; 66.24; Jr. 2.8, 29; 3.13; 33.8, onde se refere a transgressão / rebelião entre o povo da
aliança. O salmista vive no meio de um povo de lábios impuros (cf. Is 6.5, 9-10).
2. Não há temor (ou seja, terror, BDB 808) de Deus diante de seus olhos. Temer YHWH é exortado em
Sl. 34.9; 55.19d. Este versículo é o texto final citado na lista de textos do AT que afirmam a
pecaminosidade universal de toda a humanidade em Rm. 3.18.
3. A “transgressão” personificada ou a própria pessoa descrente mente ("conversa leviana", BDB 325, KB
322, Hiphil PERFEITO) para si mesma sobre a sua própria iniquidade.
4. As palavras de sua boca (o que refletem quem ele é) são:
a. malicia (BDB 19)
b. dolo (BDB 941)
5. Ele deixou de:
a. abjurou o discernimento (BDB 968, KB 1328, Hiphil infinitivo constructo)
b. prática do bem (BDB 405, KB 408, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO)
6. No seu leito, maquina a perversidade (todos os verbos de Sl. 36.4 são imperfeitos, denotando ação
contínua), cf. Pró. 4.16; Mq. 2.1.
7. detém-se em caminho que não é bom. Lembre-se a vida é caracterizada como um rumo, estrada,
caminho. Cada um de nós deve escolher qual caminho, cf. Dt. 30.15, 19; Mt. 7.13-14.
8. não se despega do mal.
Mesmo as pessoas da aliança são testadas / tentadas (ou seja, rebelião personificada), mas elas ainda são
responsáveis por suas escolhas e as consequências dessas escolhas!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 36.5-9
5
A tua benignidade, SENHOR, chega até aos céus,
até às nuvens, a tua fidelidade.
6
A tua justiça é como as montanhas de Deus;
os teus juízos, como um abismo profundo.
Tu, SENHOR, preservas os homens e os animais.
7
Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade!
Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas.
8
Fartam-se da abundância da tua casa,
e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber.
9
Pois em ti está o manancial da vida;
na tua luz, vemos a luz.
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36.5-9 Esta estrofe descreve o caráter e as ações de YHWH para com o Seu povo. Como o rebelde escolheu e
viveu à luz de seus / suas escolhas, assim também, os fiéis seguidores devem continuar a responder ao amor de
YHWH.
1. YHWH é descrito como, Sl. 36.5-6
a. benignidade (BDB 338, ou seja, a lealdade a aliança, veja TÓPICO ESPECIAL: benignidade (Hesed)
b. fidelidade (BDB 53, veja TÓPICO ESPECIAL: acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo
Testamento)
c. justiça (BDB 842, veja TÓPICO ESPECIAL: JUSTIÇA)
d. juízos (BDB 1048, veja TÓPICO ESPECIAL: juiz, julgamento e JUSTIÇA)
Estes são quatro poderosos atributos, recorrentes, de YHWH. Eles caracterizam o Seu trato com os humanos. À
luz destes atributos humanos toda a vida neste planeta é preservada (BDB 446, KB 448, hiphil
IMPERFETOS). Elohim criou e sustenta o planeta, seu povo, seus animais e sua vida vegetal (veja TÓPICO
ESPECIAL: NOMES PARA DIVINDADE).
2. fiéis seguidores
a. acolhem à sombra das tuas asas (veja TÓPICO ESPECIAL: SOMBRA COMO METÁFORA PARA
PROTEÇÃO E CUIDADO)
b. Fartam-se da abundância da tua casa (veja conhecimentos contextuais D ou nota em Sl 36.8).
c. ter a sua casa como
1) a fonte da vida, cf. Jr. 2.13; 17.13
2) luz (ou seja, a verdade, a saúde, a alegria, Sl. 18.28; 27.1)
36.7 "ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens" É possível que "Deus" (Elohim) aqui deve /
pode se referir a "líder", porque parece paralelo a "homem e animais" (uma categoria dupla) em Sl. 36.6c. Se
assim for, então as duas categorias de seres humanos a que se refere devem ser:
1. Líderes (ou seja, juízes em Êxodo 21.6; Sl. 82.6 ou líderes no Salmo 29.1; 58.1)
2. aqueles liderados
NEB, REB, TEV, e a nota de rodapé da AB usa "Deuses e homens."
36.8 "tua casa" Este contexto, não se refere ao templo, mas a um Eden recriado (isto é, "prazer", BDB 726, Sl.
36.8b) ou cenário escatológico (ou seja, nova era, cf. Sl. 46.4; Ez. 47.1-12; Joel 3.18; Ap. 22.1-2).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 36.10-12
10
Continua a tua benignidade aos que te conhecem,
e a tua justiça, aos retos de coração.
11
Não me calque o pé da insolência,
nem me repila a mão dos ímpios.
12
Tombaram os obreiros da iniquidade;
estão derruídos e já não podem levantar-se.
36.10-12 Esta estrofe final é uma oração do salmista para YHWH em nome dos fiéis seguidores (ou seja, "aos que
Te conhecem", veja Tópico Especial: Conhecer).
1. Continua - BDB 604, KB 645, Qal IMPERATIVO
a. a tua benignidade
b. a tua justiça
2. Não deixe
a. calcar o pé da insolência - BDB 97, KB 112, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
b. repilar a mão dos ímpios - BDB 626, KB 678, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. que o ímpio seja
a. tombado - BDB 656, KB 709, Qal perfeito
b. destruído - BDB 190, KB 218, Qal perfeito
c. incapaz de levantar-se - BDB 407, KB 410, Qal perfeito (todos os três verbos podem se referir à morte e
a descida ao inferno )
Observe as consequências da fé (Sl. 36.7-8) e do mal (Sl. 36.11-12). As escolhas têm consequências!
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Compare todas as traduções que você tem e observe as diferentes formas que se traduzem Sl. 36.1.
2. Expresse em suas próprias palavras a essência do Sl. 36.1-4 em uma frase declarativa.
3. O que os quatro termos significativos em Sl. 36.5,6 têm a dizer sobre o conceito da aliança condicional e
incondicional no AT?
4. Pode o termo Elohim em Sl. 36.7 referir-se aos juízes ou líderes de Israel, bem como o Deus de Israel? Por
quê?
5. Por que o termo "à sombra das tuas asas" refere-se a Deus como uma mulher? Qual é a implicação desses
tipos de declaração?
6. O fato de Davi orar pela destruição dos seus inimigos, parece não espiritual para você?
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SALMO 37
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Segurança daqueles que
confiam no SENHOR, e a
Insegurança do ímpio

A herança dos justos a
calamidade do ímpio

A certeza da retribuição
para os ímpios (Um Salmo
de Sabedoria)

O destino do ímpio e do
bom

O destino do reto e do ímpio
(Um acróstico)

37.1-2

37.1-2

3.1-2

37.1-2 (Aleph)

37.3-4

37.3-4

37.3-4

37.3-4 (Bet)

37.5-6

37.5-6

37.5-6

37.5-6 (Gimel)

37.7-11

37.7

37.7

37.7 (Dalet)

37.8-9

37.8-9

37.8-9 (He)

37.10-11

37.10-11

37.10-11 (Waw)

37.12-13

37.12-13

37.12-13 (Zain)

37.14-15

37.14-15

37.14-15 (Het)

37.16-17

37.16-17

37.16-17

37.16-17 (Tet)

37.18-20

37.18-19

37.18-20

37.18-19 (Yod)

Introdução MT
Um Salmo de Davi
37.1-6

37.7-11

37.12-15

37.16-22

37.12-15

37.20

37.23-26

37.27-34

37.20 (Kaph)

37.21-22

37.21-22

37.21-22

37.21-22 (lamed)

37.23-24

37.23-24

37.23-24

37.23-24 (Mem)

37.25-26

37.25-26

37.25-26

37.25-26 (Nun)

37.27-29

37.27-29

37.27-29

37.27-28b (Samek)
37. 28-C-29 (Ain)

37.30-31

37.30-31

37.30-31

37.30-31 (Pe)

37.32-33

37.32-33

37.32-33

37.32-33 (Zade)

37.34-36

37.34

37.34

37.34 (Qoph)

37.35-36

37.35-36

37.35-36 (Resh)

37.37-38

37.37-38

37.37-38

37.37-38 (Shim)

37.39-40

37.39-40

37.39-40

37.39-40 (Taw)

37.35-40

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
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3.
4.

Terceiro parágrafo
Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo se alterna entre advertir e descrever os fiéis seguidores e descrever os infiéis. A questão
teológica é a prosperidade dos ímpios (Sl 73; Habacuque).
B. YHWH é caracterizado de várias formas diferentes. Ele sustenta os fiéis e destrói os infiéis.
C. Este é um salmo acróstico. Cada letra sugestiva tem dois versículos (ou seja, 4 linhas), exceto Qoph, 37.34,
que tem 3 linhas.
D. A teologia deste Salmo sobre herdar a terra (ou seja, Canaã) e prosperidade está baseada em Gênesis 12.1-3
(o chamado inicial de YHWH e as promessas a Abraão), que se desenvolve sob Moisés para a aliança
mosaica. Ela tinha bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência (cf. Lv. 26; Deuteronômio
27-30 como um bom resumo).
YHWH queria revelar-se ao mundo através de Seu povo especial da aliança, Israel. Israel tinha que
revelar a Sua graça, misericórdia e amor através de sua prosperidade e de sua cultura de acordo com
Deus. Como é óbvio a partir dos livros históricos (ou seja, Josué - 2 Reis), a desobediência de Israel
contraria esta finalidade. Israel foi julgado e o pacto quebrado (ou seja, o exílio). Portanto, YHWH foi
forçado a iniciar uma "nova aliança" (cf. Jr. 31.31-34; Ez. 36.22-38) com base na Sua graça e ações, e não
na obediência da humanidade a caída (ou seja, o evangelho de Jesus Cristo registrado no NT). Com esta
nova aliança as promessas feitas a Israel foram anuladas! Abaixo eu coloco um tópico especial que tenta
documentar esta mudança.
TÓPICO ESPECIAL: Escatologia – Por que os Cristãos Têm Tantas Interpretações Dogmáticas de
Apocalipse
Através dos anos de meu estudo da escatologia, tenho aprendido que a maioria dos cristãos não tem ou
querem uma cronologia do tempo do fim desenvolvida, sistematizada. Há alguns cristãos que focam ou se
especializam nesta área do cristianismo por razões teológicas, psicológicas ou denominações. Esses cristãos
parecem tornar-se obcecados com como tudo terminará e de alguma maneira perdem a urgência do evangelho!
Os crentes não podem afetar a pauta escatológica (fim dos tempos) de Deus, mas eles podem participar do
mandato do evangelho (cf. Mt 28.19,20; Lucas 24.47; Atos 1.8). A maioria dos crentes afirma uma Segunda
Vinda de Cristo e uma culminação do fim dos tempos das promessas de Deus. Os problemas interpretativos
que surgem de como compreender essa culminação temporal vêm de vários paradoxos bíblicos (veja Tópico
Especial: Paradoxos na Escritura)
1. A tensão entre modelos proféticos da Antiga Aliança e os modelos apostólicos da Nova Aliança
2. A tensão entre o monoteísmo da Bíblia (um Deus para Todos) e a eleição de Israel (um povo especial)
3. A tensão entre o aspecto condicional das alianças e promessas bíblicas ("se... então”) e a fidelidade
incondicional de Deus à redenção da humanidade caída
4. A tensão entre os gêneros literários do Oriente Próximo e os modelos literários ocidentais modernos
5. A tensão entre o Reino de Deus enquanto presente, contudo futuro.
6. A tensão entre a crença no retorno iminente de Cristo e a crença de que alguns eventos devem acontecer
primeiro.
Discutamos essas tensões uma por vez.
PRIMEIRA TENSÃO (categorias raciais, nacionais e geográficas do AT vs. todos os crentes por todo o
mundo)
Os profetas do AT predizem uma restauração de um reino judeu na Palestina centrado em Jerusalém onde
todas as nações da terra se reúnem para louvar e servir um governante davídico, mas Jesus nem os Apóstolos
do NT nunca focam nessa pauta. O AT não é inspirado (cf. Mt 5.17-19)? Os autores do NT omitiram eventos
cruciais do fim dos tempos?
Há várias fontes de informação sobre o fim do mundo:
1. profetas do AT (Isaías, Miquéias, Malaquias)
2. escritores apocalípticos do AT (cf. Ez 37-39; Dn 7-12; Zc)
3. escritores apocalípticos judeus intertestamentários, não-canônicos (como I Enoque, que é aludido em
Judas)
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4. Jesus mesmo (cf. Mt 24; Marcos 13; Lucas 21)
5. os escritos de Paulo (cf. I Coríntios 15; II Co 5; I Tessalonicenses 4-5; II Tessalonicenses 2)
6. os escritos de João (I João e Apocalipse)
Todos esses ensinam claramente uma pauta de tempo do fim (eventos, cronologia, pessoas)? Se não, por
quê? Eles todos não são inspirados (exceto os escritos intertestamentários judaicos)?
O Espírito revelou verdades para os escritores do AT em termos e categorias que eles poderiam
compreender. Contudo, através de revelação progressiva o Espírito expandiu esses conceitos escatológicos do
AT para um escopo universal ("o mistério de Cristo”, Ef 2.11-3.13). Aqui estão alguns exemplos relevantes:
1. A cidade de Jerusalém no AT é usada como uma metáfora do povo de Deus (Sião), mas é projetada no
NT como um termo expressando a aceitação de Deus de todos os seres humanos arrependidos, crentes (a
nova Jerusalém de Apocalipse 21-22). A expansão teológica de uma cidade física, literal no novo povo de
Deus (judeus e gentios crentes) é prefigurada na promessa de Deus para redimir a humanidade caída
em Gn 3.15, antes que houvesse ainda quaisquer judeus ou uma cidade capital judaica. Mesmo a chamada
de Abraão (cf. Gn 12.2-3) envolvia os gentios (cf. Gn 12.3; Êx 19.5). Veja o Tópico Especial: Eterno plano
redentor de YHWH.
2. No AT os inimigos do povo de Deus são nações dos arredores do Antigo Oriente Próximo, mas no NT
eles são expandidos a todas as pessoas descrentes, anti-Deus e satanicamente inspiradas. A batalha moveuse de um conflito geográfico, regional para um conflito universal, cósmico (cf. Colossenses).
3. A promessa de uma terra que é tão fundamental no AT (as promessas patriarcais de Gênesis, cf. Gn 12.7;
13.15; 15.7, 15; 17.8) torna-se agora a terra toda. A Nova Jerusalém desce para uma terra recriada, não o
Oriente Próximo somente ou exclusivamente (cf. Apocalipse 21-22).
4. Alguns outros exemplos dos conceitos proféticos do AT que são expandidos são
a. o descendente de Abraão é agora o espiritualmente circuncidado (cf. Rm 2.28, 29)
b. o povo da aliança agora inclui os Gentios (cf. Os 1.10; 2.23, citado em Rm 9.24-26;
também Lv 26.12; Êx 29.45, citado em II Co 6.16-18 e Êx 19.5; Dt 14.2, citado em Tito 2.14)
c. o templo é agora Jesus (cf. Mt 26.61; 27.40; João 2.19-21) e através dEle a igreja local (cf.
I Co 3.16) ou o crente individual (cf. I Co 6.19)
d. mesmo Israel e suas frases descritivas características do AT agora referem-se a todo o povo de Deus
(i.e., "Israel”, cf. Rm 9.6; Gl 6.16, i.e., "reino de sacerdotes”, cf. I Pe 2.5, 9, 10; Ap 1.6).
O modelo profético tem sido cumprido, expandido e é agora mais inclusivo. Jesus e os escritores Apostólicos
não apresentam o tempo do fim da mesma maneira que os profetas do AT (cf. MartinWyngaarden, The
Future of The Kingdom in Prophecy and Fulfillment [O Futuro do Reino na Profecia e Realização]).
Intérpretes modernos que tentam tornar o modelo do AT literal ou normativo deturpam o Apocalipse num livro
muito judaico e forçam o significado em frases atomizadas, ambíguas de Jesus e Paulo! Os escritores do NT
não negam os profetas do AT, mas mostram sua implicação universal final. Não há sistema organizado, lógico
para a escatologia de Jesus ou de Paulo. O propósito deles é fundamentalmente redentivo ou pastoral.
Contudo, mesmo dentro do NT há tensão. Não há sistematização clara dos eventos escatológicos. De muitas
maneiras o Apocalipse surpreendentemente usa alusões do AT ao descrever o fim em vez dos ensinos de Jesus
(cf. Mateus 24; Marcos 13)! Segue o gênero literário iniciado por Ezequiel e Zacarias, mas desenvolvido
durante o período intertestamentário (literatura apocalíptica judaica). Esta pode ter sido a maneira de João de
ligar as Antiga e Nova Aliança. Isso mostra o antigo padrão da rebelião humana e o compromisso de Deus com
a redenção! Mas deve ser observado que embora o Apocalipse use linguagem, pessoas e eventos do AT, ele os
reinterpreta à luz da Roma do primeiro século (cf. Ap 1.7).
SEGUNDA TENSÃO (monoteísmo vs. um povo eleito)
A ênfase bíblica é num Deus pessoal, espiritual, criador-redentor (cf. Êx 8.10; Is 44.24; 45.5-7, 14, 18, 21, 22;
46.9; Jr 10.6, 7). A singularidade do AT em sua própria época era seu monoteísmo. Todas as nações dos
arredores eram politeístas. A unidade de Deus é o coração da revelação do AT (cf. Dt 6.4). A criação é um
estágio para o propósito da comunhão entre Deus e o gênero humano, feito à Sua imagem e semelhança
(cf. Gn 1.26,27). Contudo, a humanidade se rebelou, pecando contra o amor, liderança e propósito de Deus (cf.
Gênesis 3). O amor e propósito de Deus era tão forte e certo que Ele prometeu redimir a humanidade caída
(cf. Gn 3.15)!
A tensão surge quando Deus escolhe usar um homem, uma família, uma nação para alcançar o resto da
278

humanidade. A eleição de Deus de Abraão (cf. Genesis 12; 15; 17; 18) e os judeus como um reino de
sacerdotes (cf. Êx 19.4-6) causou orgulho em vez de serviço, exclusão em vez de inclusão. O chamado de
Deus de Abraão envolvia a bênção de toda humanidade (cf. Gn 12.3). Deve ser lembrado e enfatizado que a
eleição do AT era para o serviço, não salvação. Todo o Israel nunca esteve justo com Deus, nunca eternamente
salvo baseado somente em seu direito nato (cf. João 8.31-59; Mt 3.9), mas pela fé e obediência pessoal
(cf. Gn 15.6, citado em Romanos 4.3, 9, 22; Gal. 3.6). Israel perdeu sua missão (a igreja é agora um reino de
sacerdotes, cf. Apo. 1.6; II Pe 2.5, 9), tornou mandato em privilégio, serviço num prestígio especial. Deus
escolheu um para escolher todos!
TERCEIRA TENSÃO (alianças condicionais vs. alianças incondicionais)
Há uma tensão teológica ou paradoxo entre alianças condicionais e incondicionais. É certamente verdadeiro
que o propósito/plano redentivo de Deus é incondicional (cf. Gn 15.12-21). Contudo, a resposta humana
ordenada é sempre condicional!
O padrão "se... então” aparece tanto no AT quanto no NT. Deus é fiel; a humanidade é infiel. Essa tensão
tem causado muita confusão. Os intérpretes têm tido a tendência de focar no único "chifre do dilema”, a
fidelidade de Deus ou o esforço humano, a soberania de Deus ou livre-arbítrio da humanidade. Ambos são
bíblicos e necessários. Veja o Tópico Especial: Eleição/Predestinação e a necessidade de um
equilíbrio teológico.
Isso se relaciona à escatologia, às promessas do AT de Deus a Israel. Se Deus promete, isso o estabelece!
Deus está atado às Suas promessas; Sua reputação está envolvida (cf. Ez 36.22-38). As Alianças
incondicionais e condicionais se encontram em Cristo (cf. Isaías 53), não em Israel! A fidelidade suprema de
Deus reside na redenção de todos que se arrependerão e crerão, não em quem foi seu pai/mãe! Cristo, não
Israel, é a chave para todas as alianças e promessas de Deus. Se há um parêntese teológico na Bíblia, não é a
Igreja, mas Israel (cf. Atos 7 e Gálatas 3).
A missão mundial de proclamação do evangelho passou para a Igreja (cf. Mt 28.19, 20; Lucas 24.47; Atos
1.8). É ainda uma aliança condicional! Isto não é para implicar que Deus rejeitou totalmente os judeus (cf.
Romanos 9-11). Pode haver um lugar e propósito para o Israel crente, do tempo do fim (Zc 12.10).
QUARTA TENSÃO (modelos de literatura do Oriente Próximo vs. modelos ocidentais)
Gênero é um elemento crítico ao interpretar corretamente a Bíblia (veja How To Read the Bible For All Its
Worth, de Fee and Stuart). A Igreja se desenvolveu num cenário cultural ocidental (grego). A literatura
Oriental é muito mais figurada, metafórica e simbólica do que os modelos literários da cultura ocidental
moderna. Foca em pessoas, encontros e eventos mais do que verdades proposicionais sucintas. Os cristãos têm
sido culpados de usar seus modelos de história e literários para interpretar a profecia bíblica (tanto AT quanto
NT). Cada geração e entidade geográfica tem usado sua cultura, história e literalidade para interpretar o
Apocalipse. Cada uma delas está errada! É arrogante pensar que a cultura ocidental moderna é o foco da
profecia bíblica!
O gênero em que autor original, inspirado escolhe para escrever é um contrato literário com o leitor
(Bruce Corley). O livro de Apocalipse não é uma narrativa histórica. É uma combinação de carta (capítulos 13), profecia e principalmente literatura apocalíptica. É tão errado fazer a Bíblia dizer mais do que foi
pretendido pelo autor original quanto fazê-la dizer menos do que o que ele pretendeu! A arrogância e
dogmatismo dos intérpretes são ainda mais inadequados num livro como Apocalipse.
A Igreja nunca concordou numa interpretação adequada de Apocalipse. Minha preocupação é ouvir e tratar
com a Bíblia toda, não alguma(s) parte(s) selecionada(s). A crença oriental da Bíblia apresenta a verdade em
pares cheios de tensão. Nossa tendência ocidental para com a verdade proposicional não é inválida,
desequilibrada! Eu acho que possível remover pelo menos um pouco do impasse ao interpretar Apocalipse
observando seu propósito mutável para sucessivas gerações de crentes. É óbvio para a maioria dos intérpretes
que Apocalipse deve ser interpretado à luz de sua própria época e seu gênero. Uma abordagem histórica para
Apocalipse deve tratar com o que os primeiros leitores teriam, e poderiam ter, compreendido. De muitas
maneiras os intérpretes modernos têm perdido o significado de muitos dos símbolos do livro. A verdade
principal inicial de Apocalipse era encorajar crentes perseguidos. Mostrou o controle de Deus da história
(como fizeram os profetas do AT); afirmou que a história está se movendo para um fim, juízo ou bênção
marcados (como fizeram os profetas do AT). Afirmou em termos apocalípticos judaicos do primeiro século o
amor, presença, poder e soberania de Deus!
Funciona destas mesmas maneiras teológicas para cada geração de crentes. Descreve a luta cósmica do bem
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e do mal. Os detalhes do primeiro século podem ter sido perdidos para nós, mas não as verdades poderosas,
confortantes. Quando intérpretes ocidentais, modernos tentam forçar os detalhes de Apocalipse na história
contemporânea deles, o padrão de interpretações falsas continua!
É bastante possível que os detalhes do livro podem tornar-se notavelmente literais novamente (como fez o
AT em relação ao nascimento, vida e morte de Cristo) para a última geração de crentes enquanto eles
enfrentam a investida de um líder anti-Deus (cf. II Tessalonicenses 2) e a cultura. Ninguém pode conhecer
essas realizações literais do Apocalipse até que as palavras de Jesus (cf. Mt 24; Marcos 13; e Lucas 21) e Paulo
(cf. I Coríntios; I Tessalonicenses 4-5; e II Tessalonicenses 2) também se tornem historicamente evidentes.
Suposição, especulação e dogmatismo são todos inadequados. A literatura apocalíptica permite essa
flexibilidade. Agradeça a Deus pelas imagens e símbolos que superam a narrativa histórica! Deus está no
controle; Ele reina; Ele vem!
A maioria dos comentários modernos não entende o ponto do gênero! Intérpretes ocidentais modernos com
frequência buscam um sistema de teologia lógico, claro em vez de serem justos com um gênero ambíguo,
simbólico, dramático da literatura apocalíptica judaica. Essa verdade é expressa bem por Ralph P. Martin em
seu artigo "Approaches to New Testament Exegesis” [Abordagens à Exegese do Novo Testamento], no
livro New Testament Interpretation [Interpretação do Novo Testamento], editado por J. Howard Marshall:
"A menos que reconheçamos a qualidade dramática deste escrito e lembremos o modo em que a linguagem
está sendo usada como um veículo para expressar verdade religiosa, erraremos intensamente em nossa
compreensão do Apocalipse, e erroneamente tentaremos interpretar suas visões como se ele fosse um livro de
prosa literal e preocupado em descrever eventos de história empírica e datável. Tentar o último curso é topar
com toda maneira de problemas de interpretação. Mais seriamente isso leva a uma distorção do significado
essencial de apocalíptico e assim perde o grande valor desta parte do Novo Testamento como uma afirmação
dramática em linguagem mito-poética da soberania de Deus em Cristo e o paradoxo de seu domínio que
mistura poder e amor (cf. 5.5, 6; o Leão é o Cordeiro)” (p. 235).
W. Randolph Tate em seu livro Biblical Interpretations [Interpretações Bíblicas] disse:
"Nenhum outro gênero da Bíblia tem sido tão ardentemente lido com resultados tão deprimentes como
apocalipse, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Este gênero tinha sofrido de uma história
desastrosa de interpretação errônea devido a um mal-entendido de suas formas, estrutura e propósito literários.
Por causa de sua afirmação exata de revelar o que está em breve para acontecer, o apocalipse tem sido visto
como um mapa de estrada para e um anteprojeto do futuro. O defeito trágico nessa visão é a suposição de que a
estrutura de referência do livro é a era contemporânea do leitor em vez da do autor. Essa abordagem
equivocada para o apocalipse (particularmente Apocalipse) trata a obra como se fosse um criptograma pelo
qual eventos contemporâneos podem ser usados para interpretar o símbolo do texto... Primeiro, o intérprete
deve reconhecer que o apocalíptico comunica suas mensagens através do simbolismo. Interpretar um símbolo
literalmente quando é metafórico é simplesmente interpretar mal. A questão não é se os eventos no
apocalíptico são históricos. Os eventos podem ser históricos; eles podem ter realmente acontecidos, ou
poderiam acontecer, mas o autor apresenta eventos e comunica significado através de imagens e arquétipos”
(p. 137).
Do Dictionary of Biblical Imagery [Dicionário
de
Imagens
Bíblicas],
editado
por Ryken, Wilhost e Longman III:
"Os leitores de hoje são muitas vezes desorientados e frustrados por esse gênero. As imagens inesperadas e
experiências fora-deste-mundo parecem bizarras e fora de sincronização com a maior parte da Escritura. Levar
esta literatura ao pé da letra deixa muitos leitores lutando para determinar ‘o que acontecerá quando’, assim
perdendo a intenção da mensagem apocalíptica” (p.35).
QUINTA TENSÃO (o Reino de Deus como presente contudo futuro)
O reino de Deus é presente, contudo futuro. Esse paradoxo teológico se torna focado no ponto de
escatologia. Se alguém espera um cumprimento literal de todas as profecias do AT para Israel então o Reino se
torna principalmente uma restauração de Israel para uma localidade geográfica e uma preeminência teológica!
Isso necessitaria que a Igreja seja secretamente arrebatada no capítulo 5 e os capítulos restantes se relacionem
com Israel (mas observe Apo. 22.16)
Contudo, se o foco é no reino sendo iniciado pelo Messias prometido do AT, então está presente com a
primeira vinda de Cristo, e então o foco se torna a encarnação, vida, ensinos, morte e ressurreição de Cristo. A
ênfase teológica está na salvação atual. O reino veio, o AT é cumprido na oferta de Cristo de salvação para
todos, não Seu reino milenar sobre alguns!
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É certamente verdadeiro que a Bíblia fala de ambas as vindas de Cristo, mas onde a ênfase deve ser
colocada? Parece para mim que a maioria das profecias do AT foca na primeira vinda, o estabelecimento do
reino messiânico (cf. Daniel 2). De muitas maneiras isso é análogo ao reino eterno de Deus (cf. Daniel 7). No
AT o foco está no reino eterno de Deus, contudo o mecanismo para a manifestação desse reino é o ministério
do Messias (cf. I Co 15.26, 27). Não é uma questão do que é verdadeiro; ambos são verdadeiros, mas onde está
a ênfase? Deve ser dito que alguns intérpretes se tornam tão focados no reino milenar do Messias (cf.
Apocalipse 20) que eles têm perdido o foco bíblico no reino eterno do Pai. O reinado de Cristo é um evento
preliminar. Como as duas vindas de Cristo não eram óbvias no AT, também não é um reinado temporal do
Messias!
A chave para a pregação e ensino de Jesus é o reino de Deus. É tanto presente (na salvação e culto) quanto
futuro (na difusão e poder). Apocalipse, se ele foca num reinado messiânico milenar (cf. Apocalipse 20), é
preliminar, não final (cf. Apocalipse 21-22). Não é óbvio do AT que um reinado temporal seja necessário; na
verdade, o reinado messiânico de Daniel 7 é eterno, não milenar.
SEXTA TENSÃO (retorno iminente de Cristo vs. a Parousia demorada)
A maioria dos crentes tem sido ensinada que Cristo está vindo em breve, de repente, e inesperadamente
(Mt 10.23; 24.27, 34, 44; Marcos 9.1; 13.30, Apo. 1.1,3; 2.16; 3.11; 22.7,10,12,20; veja Tópico Especial:
Retorno Em Breve). Mas cada geração de crentes cheia de expectativa até agora tem estado errada! A
brevidade (imediação) do retorno de Jesus é uma esperança prometida poderosa de cada geração, mas uma
realidade para somente uma (e aquela perseguida). Os crentes devem viver como se Ele estivesse voltando
amanhã, mas planejar e executar a Grande Comissão (cf. Mt 28.19, 20) como se Ele tardasse.
Algumas passagens nos Evangelhos (cf. Marcos 13.10; Lucas 17.2; 18.8) e I e II Tessalonicenses são
baseadas numa Segunda Vinda demorada (Parousia). Há alguns eventos históricos que devem acontecer
primeiro:
1. evangelização mundial (cf. Mt 24.15; Marcos 13.10)
2. revelação do "homem do pecado” (cf. Mt 24.15; II Tessalonicenses 2; Apocalipse 13)
3. A grande perseguição (cf. Mt 24.21, 24; Apocalipse 13)
Há uma ambigüidade intencional (cf. Mt 24.42-51; Marcos 13.32-36)! Viva cada dia como se fosse seu
último mas planeje e se prepare para o ministério futuro!
CONSISTÊNCIA E EQUILÍBRIO
Deve ser dito que diferentes escolas de interpretação escatológica moderna todas contêm meias verdades.
Elas explicam e interpretam bem alguns textos. O problema reside na consistência e equilíbrio.
Com freqüência há um conjunto de pressuposições que usam o texto bíblico para encher um esqueleto
teológico pré-estabelecido. A Bíblia não revela uma escatologia lógica, cronológica, sistemática. É como um
álbum de família. As fotos são verdadeiras, mas nem sempre na ordem, no contexto, numa seqüência lógica.
Algumas das fotos caíram do álbum e gerações mais recentes de membros da família não sabem exatamente
como colocá-las de volta. A chave para interpretação apropriada do Apocalipse é a intenção do autor original
como revelada em sua escolha do gênero literário. A maioria dos intérpretes tenta carregar suas ferramentas e
procedimentos exegéticos dos outros gêneros do NT para suas interpretações do Apocalipse. Eles focam no AT
em vez de permitir que os ensinos de Jesus e Paulo estabeleçam a estrutura teológica e deixe Apocalipse atuar
como ilustrativo.
Eu devo admitir que eu abordo este comentário com um pouco de medo e temor, não por causa
de Ap 22.18,1 9, mas por causa do nível de controvérsia que a interpretação deste livro tem causado e continua
a causar entre o povo de Deus. Eu amo a revelação de Deus. Ela é verdadeira quando todos os homens são
mentirosos (cf. Rm 3.4)! Por favor, use este comentário como uma tentativa a ser pensada provocadora e não
definitiva, como um guia e não um mapa de estrada, como um "e se”, não "assim diz o Senhor”. Tenho
enfrentado minhas próprias impropriedades, preconceitos e pauta teológica. Tenho também visto aquelas dos
outros intérpretes. Quase parece que as pessoas encontram em Apocalipse o que elas esperam achar. O gênero
empresta-se ao abuso! Contudo, está na Bíblia para um propósito. Sua localização com a "palavra” final não é
por acidente. Tem uma mensagem de Deus para Seus filhos de cada e todas as gerações. Deus quer que nós
entendamos! Juntemos as mãos, não formemos campos; afirmemos o que é claro e central, não tudo que parece
ou poderia ser, é verdadeiro. Deus ajude à todos nós!
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.1-6
1
Não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que praticam a iniqüidade.
2
Pois eles dentro em breve definharão como a relva
e murcharão como a erva verde.
3
Confia no SENHOR e faze o bem;
habita na terra e alimenta-te da verdade.
4
Agrada-te do SENHOR,
e ele satisfará os desejos do teu coração.
5
Entrega o teu caminho ao SENHOR,
confia nele, e o mais ele fará.
6
Fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito, como o sol ao meio-dia.
37.1-6 Esta estrofe tem sete verbos IMPERATIVOS e três JUSSIVOS. Estas não são orações, mas advertências aos
fiéis (ou seja, o que fazer e o que não fazer).
1. Não te indignes - BDB 354, KB 351, Hithpael JUSSIVO, mesma forma em Sl. 37.7, 8; Observe Pr. 24.19; A
palavra significa "queimar", ou "se acenderá" e é usado em sentido figurado de raiva; aqui está
emparelhado com "inveja" (BDB 888)
2. Não tenhas inveja - BDB 888, KB 1109, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 73.3; Pr. 3.31; 23.17; 24.1, 19
A vida dos ímpios parece ser bem sucedida e feliz, mas ela tem curta duração; eles não herdarão a terra prometida
no fim.
1. eles dentro em breve definharão como a relva - BDB 576, KB 593, Qal IMPERFEITO, cf. Jó 14.2; Sl. 90.56; 103.15-16; Is. 40.6-8
2. murcharão como a erva verde - BDB 615, KB 663, Qal IMPERFEITO
À luz da transitoriedade dos incrédulos, os fiéis seguidores devem (37.3-5 tem 7 IMPERATIVOS)
1. confiar em YHWH - BDB 105, KB 120, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 37.3, 5; Sl. 52.8; 62.8; Pr. 3.5-6
2. fazer o bem - BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
3. habitar na terra - BDB 1014, KB 1496, Qal IMPERATIVO
4. alimentar-se da verdade - BDB 944, KB 1258, Qal IMPERATIVO
5. Agradar-se do SENHOR - BDB 772, KB 851, Hithpael IMPERATIVO (ou seja, não em prosperidade física)
6. Entregar o teu caminho ao SENHOR, - BDB 164, KB 193, Qal IMPERATIVO
7. confiar Nele - BDB mesmo que o nº 1
YHWH irá:
1. Dár (BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO) o seguidor fiel "os desejos do seu coração", Sl. 37.4
2. o mais Ele fará (BDB 793, KB 889, Qal IMPERFEITO), Sl. 37.5
3. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz
4. o teu direito, como o sol ao meio-dia (nº 3 e nº 4 são paralelos e parecem referir-se a um processo judicial
ou é figurativo ao julgamento do final dos tempos)
37.4b Esta linha de poesia sempre significou muito para mim pessoalmente, mas eu não tenho certeza se a
interpreto corretamente. Eu costumo usar isso para afirmar que, se formos fiéis seguidores vamos desejar as coisas
certas, porque YHWH informou nossos corações (cf. Jr. 31.31-34; Ez. 36.26-27). Mas certamente poderia referirse às orações respondidas do seguidor fiel (cf. Sl. 20.4-5; 21.2; 145.19; Mt 7.7-8). A questão teológica é a
interação entre a soberania de Deus e o livre arbítrio do humano (ver TÓPICO ESPECIAL: Aliança; NIDOTTE,
vol 3, p 444). Às vezes uma exegese meticulosa pode arruinar um bom sermão!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.7-11
7
Descansa no SENHOR e espera nele,
não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho,
por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
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8

Deixa a ira, abandona o furor;
não te impacientes; certamente, isso acabará mal.
9
Porque os malfeitores serão exterminados,
mas os que esperam no SENHOR possuirão a terra.
10
Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio;
procurarás o seu lugar e não o acharás.
11
Mas os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz.
37.7-11 Esta é uma continuação da estrofe anterior.
1. advertências aos fiéis
a. Descansa no SENHOR - BDB 198, KB 226, Qal IMPERATIVO
b. espera nele - BDB 296, KB 297, Hithpolel IMPERATIVO (ou seja, para YHWH agir de forma temporal e
escatológica)
c. não te irrites 37.1
d. Deixa a ira - BDB 951, KB 1276, Hiphil IMPERATIVO (ou seja, não tente vingar-se)
e. abandona o furor - BDB 736, KB 806, Qal IMPERATIVO
f. não te impacientes, o mesmo que 37.1, 7
2. porque o destino do infiel é certo
a. os malfeitores serão exterminados (ou seja, a morte)
b. já não existirá o ímpio (como flores selvagens fora da época)
3. Por isso, os fiéis (ou seja, aqueles que esperam por YHWH, Sl. 37.9b)
a. herdarão a terra, cf. Sl. 37.9, 11, 22, 29, 34, veja nota D. nos conhecimentos contextuais
b. deleitarão na abundância de paz
37.7 "espera" A MT usa o VERBO (BDB 296 I, KB 297, Hithpolel IMPERATIVO), literalmente "turbilhão",
"dança", "contorcer" (ou seja, em dor). Ele é usado no sentido de "espera" em Jó 35.14 (Polel). Só aqui em
Sl. 37.7 (Hithpolel) significa "esperar pacientemente." Devido a isso a NET Bible (cf. p. 895, nº 9) sugere uma
emenda a uma raiz hebraica diferente (ou seja, a partir  חילpara לחי, BDB 403, Hiphil).
37.8 Aqui, novamente, é a ênfase recorrente no AT da soberania e presciência de Deus (cf. Sl 37.23). Toda a
história está presente diante dele. Os fiéis seguidores podem confiar que:
1. o passado é perdoado
2. o presente está empoderado
3. o futuro é seguro
37.10 "mais um pouco de tempo" Este é o cenário hebraico para ocorrências predestinadas. YHWH está no
controle do tempo. Há um plano, um propósito e um resultado justo. A justiça será vitoriosa no final e a maldade
será exposta, julgada e eliminada (cf. Sl. 37.13)!
37.11 "os mansos herdarão a terra" Isto é citado por Jesus na bem-aventurança de Mt. 5.5 (de LXX), onde
"terra" se transformou em "Terra" (veja os conhecimentos contextuais e Tópico Especial: terra, País, a Terra).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.12-15
12
Trama o ímpio contra o justo
e contra ele ringe os dentes.
13
Rir-se-á dele o Senhor,
pois vê estar-se aproximando o seu dia.
14
Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco
para abater o pobre e necessitado,
para matar os que trilham o reto caminho.
15
A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração,
e os seus arcos serão espedaçados.
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37.12-15 As ações do mal contra os fiéis e a resposta de YHWH.
1. os ímpios
a. Trama o ímpio contra o justo
b. ringe (os dentes) contra ele / eles, cf. Jó 16.9; Sl. 35.16; Lm. 2.16; At. 7.54
c. arrancam da espada
d. distendem seus arcos
1) para abater o pobre
2) para abater os necessitados
3) para matar os retos
2. A resposta de YHWH
a. Ele ri dele / deles, cf. Sl. 2.4; 59.8
b. Ele vê sua / seu dia (ou seja, do juízo) que vem, tanto temporal quanto escatológico
c. suas espadas serão quebradas (reversão de YHWH)
d. seus arcos serão quebrados (reversão de YHWH)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.16-22
16
Mais vale o pouco do justo
que a abundância de muitos ímpios.
17
Pois os braços dos ímpios serão quebrados,
mas os justos, o SENHOR os sustém.
18
O SENHOR conhece os dias dos íntegros;
a herança deles permanecerá para sempre.
19
Não serão envergonhados nos dias do mal
e nos dias da fome se fartarão.
20
Os ímpios, no entanto, perecerão,
e os inimigos do SENHOR serão como o viço das pastagens;
serão aniquilados e se desfarão em fumaça.
21
O ímpio pede emprestado e não paga;
o justo, porém, se compadece e dá.
22
Aqueles a quem o SENHOR abençoa possuirão a terra;
e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa.
37.16-22 Esta estrofe é uma série de contrastes (paralelismo antitético).
1. Sl. 37.16
a. melhor é o pouco do justo (cf. Pr. 15.16-17; 16.8; 28.6; este é o equilíbrio teológico à 37.25)
b. do que as riquezas de muitos ímpios (ou seja, não se preocupe sobre a aparente prosperidade dos ímpios,
37.1-2)
2. Sl. 37.17
a. os braços dos ímpios serão quebrados
b. YHWH sustenta o justo
3. Sl. 37.18-20
a. os íntegros, Sl. 37.18-19
1) YHWH conhece os seus dias
2) sua herança será para sempre
3) eles não serão envergonhados no dia do mal
4) em dias de fome, eles terão abundância
b. os ímpios
1) perecerão
2) irão desaparecer (a MT é incerta, o contexto sugere, como flores da primavera, cf. Sl. 37.2).
4. Sl. 37.21
a. O ímpio toma emprestado e não paga de volta
b. o justo se compadece e dá
5. Sl. 37.22
a. aqueles que são abençoados por YHWH herdarão a terra
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b. aqueles amaldiçoado por YHWH serão exterminados
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.23-26
23
O SENHOR firma os passos do homem bom
e no seu caminho se compraz;
24
se cair, não ficará prostrado,
porque o SENHOR o segura pela mão.
25
Fui moço e já, agora, sou velho,
porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão.
26
É sempre compassivo e empresta,
e a sua descendência será uma bênção.
37.23-26 Esta estrofe descreve o fiel seguidor (es).
1. os passos dele / dela são estabelecidos por YHWH
2. YHWH se deleita no caminho dele / dela
3. quando ele / ela cai
a. Não ficarão prostrados (figura de destruição)
b. porque YHWH segura a mão dele / dela (os santos vacilam de vez em quando, mas YHWH não)
4. o salmista (com as experiências de uma vida) nunca viu um justo abandonado
5. o salmista nunca viu seus descendentes mendigar o pão
6. ele / ela é gracioso e empresta
7. os descendentes dele / dela são uma bênção
37.25 Esta é uma perspectiva do AT baseada na aliança mosaica (cf. Lv. 26; Dt. 27-30). Isto não é para ser
interpretado nos dias de hoje que todas as pessoas pobres e necessitadas não podem ser crentes. A aliança foi
alterada, veja os Conhecimentos Contextuais D. Para uma boa e breve discussão deste versículo, consulte Hard
Sayings of the Bible, pp. 267-268.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.27-34
27
Aparta-te do mal e faze o bem,
e será perpétua a tua morada.
28
Pois o SENHOR ama a justiça
e não desampara os seus santos;
serão preservados para sempre,
mas a descendência dos ímpios será exterminada.
29
Os justos herdarão a terra
e nela habitarão para sempre.
30
A boca do justo profere a sabedoria,
e a sua língua fala o que é justo.
31
No coração, tem ele a lei do seu Deus;
os seus passos não vacilarão.
32
O perverso espreita ao justo
e procura tirar-lhe a vida.
33
Mas o SENHOR não o deixará nas suas mãos,
nem o condenará quando for julgado.
34
Espera no SENHOR, segue o seu caminho,
e ele te exaltará para possuíres a terra;
presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados.
37.27-34 Esta estrofe, como Sl. 37.1-6, tem vários IMPERATIVOS (6) advertindo os fiéis. Esta é uma outra estrofe
descrevendo as ações dos fiéis seguidores.
1. admoestações (IMPERATIVOS)
a. aparta-te do mal, Sl. 37.27 - BDB 693, KB 747, Qal IMPERATIVO
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b. faze o bem, Sl. 37.27 - BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 37.3
c. habitarão para sempre, Sl. 37.27 - BDB 1014, KB 1496, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 37.18, 29
d. espera no SENHOR, Sl. 37.34 - BDB 875, KB 1082, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 37.9
e. segue o seu caminho, Sl. 37.34 - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO
2. razões para as admoestações
a. YHWH ama a justiça
b. YHWH não desampara os seus santos
c. eles são preservados para sempre
d. herdarão a terra
e. eles vão morar na terra para sempre
f. eles falam de sabedoria / justiça
g. eles / ele tem a lei de Deus em seus corações
h. o pé não escorrega
i. YHWH não vai abandonar ele / eles
j. ele / eles não serão condenados no julgamento
Ser um crente da aliança muda cada aspecto da vida, motivações e esperanças de alguém. Há uma diferença
radical entre o seguidor fiel e a pessoa sem fé. A pessoa sem fé pode ser:
1. idólatra
2. uma pessoa desobediente aliança
3. um ateu prático
4. um seguidor apático
5. uma pessoa rica agressiva
6. uma pessoa política desleal
Em Sl. 37.32 ele / ela é descrito como alguém que (veja as estrofes de Sl. 37.35-40)
1. espia sobre os justos
2. procura matar ele / eles
37.28 "serão preservados para sempre" A LXX muda isso para "os malfeitores serão expulsos". Isto é sugerido
para preservar a estrutura acrostica (ou seja, 'ayin) e ajustar-se ao paralelismo. A UBS Project Text (p. 225) dá a
MT a classificação "B" (alguma dúvida).
1. MT - נשמדו
2. LXX - ( נשדוNEB, NJB, REB)
37.31 "A lei do seu Deus" Este termo (BDB 435) é um dos vários termos usados para descrever a revelação de
YHWH a Israel (veja TÓPICO ESPECIAL: Termos da Revelação de Deus).
▣ "no coração" Esta é a internalização da revelação de Deus (isto é, a Lei de Deus, inscrita no coração) e é um
marco da "nova aliança" de Jr. 31.31-34.
▣ "Seus passos não vacilarão" a vida de acordo com Deus é figurativamente descrita como um caminho reto,
nivelado e desobstruído, uma estrada claramente marcada (cf. Sl. 37.34a, "Seu caminho", veja nota em Sl 1.1). O
oposto seria
1. passos escorregadios
2. no lodo de barro
3. tropeço
No NT este mesmo cenário é encontrado (ou seja, "andar", cf. Ef. 4.1, 17; 5.2, 15).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 37.35-40
35
Vi um ímpio prepotente
a expandir-se qual cedro do Líbano.
36
Passei, e eis que desaparecera;
procurei-o, e já não foi encontrado.
37
Observa o homem íntegro e atenta no que é reto;
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porquanto o homem de paz terá posteridade.
38
Quanto aos transgressores, serão, à uma, destruídos;
a descendência dos ímpios será exterminada.
39
Vem do SENHOR a salvação dos justos;
ele é a sua fortaleza no dia da tribulação.
40
O SENHOR os ajuda e os livra;
livra-os dos ímpios e os salva,
porque nele buscam refúgio.
37.35-40 Esta estrofe resume o contraste entre o justo e o ímpio.
1. o ímpio
a. violento (lit. "terror-marcante", BDB 792)
b. espalhando (rapidamente, BDB 947) sua influência poderosa e controle como um cedro do Líbano (MT
incerta)
c. seus dias estão contados e ele não será mais
d. ele / eles serão destruídos junto com seus descendentes (veja nota abaixo em nº 2 c)
2. o justo
a. marca (lit. "vigia") o homem íntegro (veja TÓPICO ESPECIAL: irrepreensível, inocente, sem culpa,
sem repreensão) - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO
b. considera o reto - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
c. o homem de paz terá posteridade (ou vida após a morte ou filhos)
d. eles são salvos por YHWH
e. YHWH é a sua fortaleza no tempo da angústia
f. YHWH ajuda-os
g. YHWH os livra
Tudo isso ocorre porque Nele se refugiam
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo se relaciona com Salmos 49 e 73, e o livro de Jó?
2. Por que os homens são descritos nos termos grama e flores?
3. Qual é a etimologia do termo "confiança" e qual é o significado para as nossas vidas?
4. Qual é o tema central deste Salmo?
5. Por que Sl. 37.16 e 24 são um equilíbrio tão importante para a sabedoria tradicional no AT?
6. Este Salmo ensina sobre o julgamento temporal ou escatológico? Por quê?
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SALMO 38
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração de um Penitente
Sofredor

A oração em tempo de
castigo

Oração de cura na
doença (um lamento)

A oração de um sofredor

Oração na angustia

38.1-2

38.1-2

38.1-2

38.1-3

38.3-5

38.3-4

38.3-4

Introdução MT
"Um Salmo de Davi para um
memorial"
38.1-8

38.4-6
38.5-6

38.5-8

38. 6-8
38.7-8
38.9-12

38.9-10

38.9-11

38.7-8
38.9-12

38.11-12

38.9-10
38.11-12

38.12
38.13-22

38.13-14

38.13-14

38.13-14

38.13-14

38.15-20

38.15-16

38.15-17

38.15-16

38.17-20

38.17-18
38.18-20
38.19-20

38.21-22

38.21-22

38.21-22

38.21-22

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo tem muito em comum com os Salmos 32 e 51.
B. No pensamento judaico o pecado e a doença estavam relacionados. A confissão do pecado trazia a resposta
da oração e restauração da mente, espírito e corpo.
Quando se olha para todos os problemas físicos mencionados, existem muitas características de uma
doença. Provavelmente elas são figurativas (cf. Is. 1.5-6). Se assim for, o foco do Salmo não é a cura física,
mas o perdão do pecado!
C. Como em tantos outros, este Salmos tem uma ligação entre
1. os problemas físicos
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2. o ataque de inimigos
3. A rejeição de amigos
é incerto. Eles estão todos relacionados, mas como, é um mistério. Eles são literais ou figurados das
consequências sociais do pecado?
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 38.1-8
1
Não me repreendas, SENHOR, na tua ira,
nem me castigues no teu furor.
2
Cravam-se em mim as tuas setas,
e a tua mão recai sobre mim.
3
Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação;
não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado.
4
Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniqüidades;
como fardos pesados, excedem as minhas forças.
5
Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas,
por causa da minha loucura.
6
Sinto-me encurvado e sobremodo abatido,
ando de luto o dia todo.
7
Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne.
8
Estou aflito e mui quebrantado;
dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração
38.1-8 A maioria das outras traduções inglesas têm esta seção dividida em várias estrofes. A divisão em estrofe
não é uma questão textual. É especulação não inspiração.
O salmista descreve sua condição e sentimentos.
1. ele sente o desagrado de YHWH
a. não me repreendas na tua ira - BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 6.1
b. nem me castigues no teu furor - BDB 415, KB 418, Piel IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO; esse VERBO é usado frequentemente para a violação das obrigações da aliança (cf. Lv. 26.18,
28; Sl. 6.1; 39.11; 94.10; 118.18; Os 10.10).
2. ele sente a punição de YHWH
a. Cravam-se em mim as tuas setas, cf. Dt. 32.23; Jó 6.4; Sl. 7.12-13; 45.5
b. tua mão recai sobre mim, cf. Sl. 32.4; 39.10 (note o mesmo VERBO em ambas as linhas, mas usado em
diferentes sentidos, BDB 639, KB 692)
3. O resultado físico do desagrado de YHWH (por causa do pecado, Sl. 38.3b, 4, 5b)
a. Não há parte sã (BDB 1022, shalom) na minha carne
b. Não há saúde nos meus ossos
c. feridas (literalmente, "tiras" BDB 289) tornam-se infectas (BDB 92, KB 107, hiphil PERFEITO) e
purulentas (BDB 596, KB 583, Qal PERFEITO)
d. inclinar ("dobrado", BDB 730, KB 796, Niphal PERFEITO; "prostrou-se", BDB 1005, KB
1458, Qal PERFEITO , Sl 35.14) em luto
e. ardem os lombos (BDB 569, KB 583, Qal PERFEITO)
f. repete o ‘a’ acima
g. aflito (BDB 806, KB 916, Niphal PERFEITO, lit. "gasto")
h. quebrantado (BDB 194, KB 221, Niphal PERFEITO, Piel no Salmo 51.8)
i. gemido (BDB 980, KB 1367, Qal PERFEITO, ou seja, sons de animais)
Observe a sequência de VERBOS PERFEITOS. A "raiva" de YHWH (BDB 893) e a "ira" (BDB 409) vieram
(IMPERFECTOS) e permanecem (PERFEITOS)! Que condição terrível para o espírito (Sl. 38.4, 8b) e para o corpo!
38.4 "elevam acima de minha cabeça" Este VERBO (BDB 716, KB 778, Qal PERFEITO) é usado no sentido de
água:
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1. inundação como a guerra - Is. 8.8; 23.10; Dn. 11.10, 40; Na 1.8
2. ondas - literal em Is. 54.9
3. Ondas - figurativa de problemas e emoções - Sl. 42.7; 88.16-17; 124.4-5 a culpa do salmista do pecado o
tem sobrecarregado!
38.5 "purulentas" Este VERBO (BDB 596, KB 628, Niphal PERFEITO) é usado em Levítico 26, a passagem da
maldição e da bênção são paralelas a Deuteronômio 27-28. É denotado uma "deterioração podre" (cf. Lv. 26.39
[duas vezes]). O pecado destrói! Muitas vezes de maneiras horríveis!
38.6 "luto" Este termo vem da raiz hebraica "estar escuro" (BDB 871). Isso pode significar
1. vestido com roupas escuras como sinal de luto
2. pó colocado na cabeça e nas roupas como sinal de luto
3. uma expressão idiomática para a condição do coração, alma, mente (aqui por causa do pecado conhecido)
TÓPICO ESPECIAL: RITOS DE LUTO
Os israelitas expressavam pesar pela morte de um ente querido, o arrependimento pessoal, assim como crimes
corporativos, de várias maneiras.
1. rasgar o manto externo, Gen. 37.29, 34; 44.13; Jz. 11.35; 2 Sam. 1.11; 3.31; 1 Rs. 21.27; Jó 1.20
2. vestir-se de saco, Gen. 37.34; 2 Sam. 3.31; 1 Rs. 21.27; Jer. 48.37
3. tirar os sapatos, 2 Sam. 15.30; Is. 20.3
4. colocar as mãos na cabeça, 2 Sam. 13.19; Jer. 2.37
5. colocar pó sobre a cabeça, Jos. 7.6; 1 Sam. 4.12; Neh. 9. 1
6. sentar no chão, Lam. 2.10; Ez. 26.16 (deitar no chão, 2 Sam 12.16); Is. 47. 1
7. bater no peito, 1 Sam. 25.1; 2 Sam. 11.26; Na. 2.7
8. cortar o corpo, Dt. 14. 1; Jer. 16.6; 48.37
9. jejuar, 2 Sam. 1.12; 12. 16,21; 1 Rs. 21.27; 1 Cr. 10.12; Ne. 1.4
10. cantar um lamento, 2 Sam. 01.17; 03.31; 2 Cr. 35.25
11. calvície (cabelo arrancado ou raspado), Jer. 48.37
12. barbas cortadas curtas, Jer. 48.37
13. cobrir a cabeça ou face, 2 Sam. 15.30; 19.4
Estes eram sinais externos de sentimentos internos.
▣ "Sinto-me encurvado e sobremodo abatido" Há dois VERBOS paralelos.
1. encurvado - BDB 730, KB 796, Niphal PERFEITO que pode ser visto como
a. perplexidade - Is. 21.3
b. perversão da mente - 1 Sm. 20.30; Pr. 12.8
c. literal - que coincide com o VERBO paralelo
2. abatido - BDB 1005, KB 1458, Qal PERFEITO que parece denotar um corpo curvado como uma figura de
um coração curvado
38.7 "lombos" Existem vários termos que são usados no AT para representar toda a pessoa.
1. alma - BDB 659, nephesh
2. espírito - BDB 924, ruah
3. coração - BDB 524, leb
4. rins - BDB 480
5. só aqui, lombos - BDB 492
Existem vários outros. Somente o contexto pode determinar ao que este conceito é destinado. Uma parte do corpo
representa a pessoa inteira.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 38.9-12
9
Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos,
e a minha ansiedade não te é oculta.
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10

Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças,
e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo.
11
Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga,
e os meus parentes ficam de longe.
12
Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida;
os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas
e imaginam engano todo o dia.
38.9-12 Esta estrofe também descreve a terrível condição do autor.
1. sua condição
a. seu desejo (ou seja, a oração) está perante YHWH (de perdão e restauração da comunhão)
b. seu gemido é conhecido por YHWH, cf. Sl. 31.10
2. a sua condição física
a. pulsações do coração - BDB 695, KB 749, Niphal PERFEITO
b. força falha - BDB 736, KB 806, Qal PERFEITO
c. olhos falham -sem VERBOS; isso não está se referindo à cegueira, mas é uma expressão para a falta de
saúde, alegria, paz, cf. Sl. 13.3; 1 Sam.14.29; Ed. 9.8
3. questões interpessoais
a. entes queridos ficar à distância
b. amigos ficam à distância
c. parentes ficam longe
d. inimigos procuram a sua morte
1) armam ciladas
2) dizem coisas perniciosas
3) imaginam engano todo o dia; o VERBO BDB 211, KB 237, é literalmente "gemer." O salmista "geme"
(BDB 980, Sl 38.8). Mas o ímpio "imaginam" (cf. Pr. 24.2).
38.11
NASB, NKJV
"praga"
NRSV, JPSOA
"aflição"
TEV
"feridas"
NJB
"doença"
REB
"doença"
A palavra (BDB 619) significa "pancada / ferida", "praga", ou "marca".
1. praga - cf. Gn. 12.17; Êx. 11.1; 1 Rs. 8.37-38; 2 Cr. 6.28-29; Sl. 39.10; 91.10
2. lepra (sentido do AT) – Lv. 13-14; Dt. 24.8
3. ferida - Dt. 17.8; 21.5; Is. 53.8
4. disciplina (para crianças) - 2 Sm. 7.14; Sl. 89.32; Pr. 6.23
A maioria das palavras têm múltiplos usos, sem o vocabulário humano seria impossível conhecer e usar. Quando
um intérprete trata de um contexto, ele procura o significado pretendido pelo autor original e compreensível para
os ouvintes / leitores daquele tempo. Este contexto é divinamente dado na manifestação física do seu desagrado
sobre o pecado humano. O castigo é feito para restaurar a fé da pessoa. Neste versículo o paralelismo sugere que o
castigo físico assustou aqueles que o viram, até mesmo os amigos íntimos e os parentes.
Portanto, para chegar a uma escolha, vários itens estão em jogo.
1. O que é manifestação física?
2. Por que existe a manifestação?
3. Por que existe a resposta de outras pessoas próximas?
4. É figurativo ou literal?
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 38.13-22
13
Mas eu, como surdo, não ouço
e, qual mudo, não abro a boca.
14
Sou, com efeito, como quem não ouve
e em cujos lábios não há réplica.
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15

Pois em ti, SENHOR, espero;
tu me atenderás, Senhor, Deus meu.
16
Porque eu dizia: Não suceda que se alegrem de mim
e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé.
17
Pois estou prestes a tropeçar;
a minha dor está sempre perante mim.
18
Confesso a minha iniqüidade;
suporto tristeza por causa do meu pecado.
19
Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes,
e são muitos os que sem causa me odeiam.
20
Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem
são meus adversários, porque eu sigo o que é bom.
21
Não me desampares, SENHOR;
Deus meu, não te ausentes de mim.
22
Apressa-te em socorrer-me,
Senhor, salvação minha.
38.13-22 Esta estrofe tem uma mistura de condições atuais (doença, dor, ferimentos) e futura esperança na
misericórdia de YHWH.
1. problemas físicos atuais
a. não ouve (ou seja, finge que não ouve suas calúnias), Sl. 38.13; Sl. 39.2, 4
b. não fala (ou seja, responde a seus acusadores, cf. Isaías 53.7), Sl. 38.13b
c. pronto para tropeçar, Sl. 38.16b-17a; metáfora para problema, cf. Dt. 32.35; O caminho de Deus era
reto, plano e livre de obstáculos
d. tristeza continuamente diante dele (seu pecado pesa sobre ele), Sl. 38.17b; Sl. 51.3
e. cheio de ansiedade, Sl. 38.18
2. seus inimigos atacam, Sl. 38.16, 19-20
a. eles crescem forte e numerosos, Sl. 38.19a
b. Eles odeiam injustamente, Sl. 38.19b
c. pagam o mal pelo bem, Sl. 38.20; Sl. 35.12; 109.5
d. eles se opõem a ele, porque ele faz o que é bom, Sl. 38.20b
3. a confiança no amor, misericórdia e perdão de YHWH
a. esperança (literalmente "esperar", BDB 403, KB 407, Hiphil PERFEITO) em YHWH, Sl. 38.15a, cf. Jó
13.15; Sl. 31.24; 33.22; 39.7; 42.5, 11; 43.5
b. confiante que YHWH vai responder a sua oração, Sl. 38.15b
c. confiantes que seus inimigos não vão ter sucesso e tripudiar sobre sua queda, Sl. 38.16
d. ele ora (dois JUSSIVOS, um IMPERATIVO)
1) não me abandone - BDB 736, KB 806, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 9.10; 71.9, 18; 94.14; 119.8; Is. 49.14
2) não te ausentes de mim - BDB 934, KB 1221, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 22.11, 19; 35.22; 71.12
3) apressa-te em socorrer-me - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 22.19b; 40.13; 70.1,
5; 71.12; 141.1
38.18 Esta é a chave teológica para este Salmo (cf. Sl. 32.5) a confissão traz
1. perdão de YHWH (Sl 51; nota 1 João 1.9-2.1)
2. perdão do eu
3. um sentido de restauração da comunhão
confissão reconhece
1. culpa humana por quebrar as leis de YHWH
2. caráter de YHWH de perdão e da misericórdia
38.19
NASB, NKJV

"vigorosos"
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NRSV
TEV
NJB, REB
NET Bible

"sem causa"
"saudável"
"sem causa"
"sem motivo"

A MT usa "vivos" (חיים, BDB 313), mas várias traduções para o inglês emenda a raiz para חנם, BDB 336,
cf. Sl. 35.19; 69.4. Isso se encaixa no paralelismo da linha seguinte, "sem causa me odeiam" (BDB 1055).
38.20 "adversários" Esta é a raiz hebraica (BDB 966) a partir do qual obtemos o termo "satanás".
TÓPICO ESPECIAL: SATANÁS
Este é um assunto muito difícil por várias razões:
1. O AT não revela um arqui-inimigo do bem, mas um servo de YHWH (veja OT Theology [Teologia do
AT], de A. B. Davidson, pág 300-306), que oferece à uma humanidade uma alternativa e também acusa a
humanidade de injustiça. Há somente um Deus (veja Tópico Especial: Monoteísmo), um poder, uma causa
no AT – YHWH (cf. Isa. 45.7; Amos 3.6)
2. O conceito de um arqui-inimigo pessoal de Deus se desenvolveu na literatura interbíblica (não-canônica)
sob a influência das religiões dualísticas persas (Zoroastrismo). Isto, por sua vez, influenciou grandemente
o judaísmo rabínico e a comunidade essênia (i.e., Rolos do Mar Morto).
3. O NT desenvolve os temas do AT em categorias surpreendentemente marcantes, mas seletivas.
Se alguém aborda o estudo do mal da perspectiva da teologia bíblica (cada livro ou autor ou gênero estudado e
esboçado separadamente), então muitas visões deferentes do mal são reveladas.
Se, no entanto, alguém aborda o estudo do mal a partir de uma abordagem não-bíblica ou extra-bíblica das
religiões mundiais ou religiões orientais, então muito do desenvolvimento do NT é prenunciado no dualismo
persa e espiritismo greco-romano.
Se alguém está pressupostamente comprometido com a autoridade divina da Escritura (como eu estou!), então
o desenvolvimento do NT deve ser visto como revelação progressiva. Os cristãos devem se prevenir contra
permitir que o folclore judaico ou a literatura ocidental (Dante, Milton) influencie mais o conceito. Há
certamente mistério e ambigüidade nesta área da revelação. Deus escolheu não revelar todos os aspectos do
mal, sua origem (veja Tópico Especial: Lúcifer), seu desenvolvimento, seu propósito, mas Ele revelou sua
derrota!
No AT o termo "satanás” ou "acusador” (BDB 966, KB 1317) pode se relacionar com três grupos separados.
1. acusadores humanos (cf. I Sm 29.4; II Sm 19.22; I Rs 11.14, 20, 29; Sl 109.6)
2. acusadores angélicos (cf. Nm 22.22, 23; Jó 1-2; Zc 3.1)
3. acusadores demoníacos (cf. I Cr 21.1; I Rs 22.21; Zc 13.2)
Somente depois no período intertestamentário é a serpente de Gênesis 3 identificada com Satanás (cf. Livro da
Sabedoria 2.23, 24; II Enoque 31.3), e mesmo depois isto se torna uma opção rabínica (cf. Sot 9b e Sanh. 29a).
Os "filhos de Deus” de Gn 6 se tornam anjos em I Enoque 54.6. Eu menciono isto, não para afirmar sua
precisão teológica, mas para mostrar seu desenvolvimento. No NT estas atividades do AT são atribuídas ao
mal angélico, personificado (cf. II Co 11.3; Ap 12.9).
A origem do mal personificado é difícil ou impossível (dependendo do seu ponto de vista) de determinar a
partir do AT. Uma razão para isto é o forte monoteísmo de Israel (veja Tópico Especial: Monoteísmo; cf. I Rs
22.20-22; Ec 7.14; Is 45.7; Amós 3.6). Toda casualidade era atribuída a YHWH para demonstrar Sua
singularidade e primazia (cf. Is 43.11; 44.6, 8, 24; 45.5, 6, 14, 18, 21, 22).
Fontes para possíveis informações são (1) Jó 1-2, onde Satanás é um dos "filhos de Deus” (i.e., anjos) ou (2)
Isaías 14 e Ezequiel 28, onde reis orgulhosos do oriente próximo (Babilônia e Tiro) são possivelmente usados
para ilustrar o orgulho de Satanás (cf. I Tm 3.6). Eu tenho emoções mistas sobre esta abordagem. Ezequiel usa
metáforas do Jardim do Éden, não só para o rei de Tiro como Satanás (cf. Ez 28.12-16), mas também para o rei
do Egito como a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal (Ezequiel 31). Entretanto, Isaías 14,
particularmente vv. 12-14, parece descrever uma revolta angélica através do orgulho. Se Deus quisesse nos
revelar a natureza e origem específica de Satanás, esta é uma maneira e um lugar muito oblíquo para fazê-lo.
Nós devemos nos prevenir contra a tendência da teologia sistemática de pegar partes pequenas, ambíguas de
testamentos, autores, livros e gêneros diferentes e combiná-los como peças de um quebra-cabeça divino.
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Eu concordo com Alfred Edersheim (The Life and Times of Jesus the Messiah [A Vida e Tempos de Jesus o
Messias], vol. 2, apêndices XIII [pp. 748-763] e XVI [pp. 770-776]) que o judaísmo rabínico tem sido
grandemente influenciado pelo dualismo persa e especulação demoníaca. Os rabinos não são uma boa fonte
para a verdade nesta área. Jesus diverge radicalmente dos ensinos da Sinagoga nesta área. Eu acho que o
conceito de um inimigo arcangélico de YHWH se desenvolveu dos dois deuses eminentes do dualismo
iraniano, Akhiman e Ormaza, e foram depois desenvolvidos pelos rabinos num dualismo de YHWH e Satanás.
Há certamente revelação progressiva no NT quanto à personificação do mal, mas não tão elaborada quanto os
rabinos. Um bom exemplo desta diferença é a "guerra no céu”. A queda de Satanás é uma necessidade lógica,
mas as especificidades não são dadas(veja Tópico Especial: A Queda de Satanás e seus Anjos). Mesmo o que é
dado é encoberto no gênero apocalíptico (cf. Ap 12.4, 7, 12, 13). Embora Satanás seja derrotado em Jesus e
exilado para terra, ele ainda serve como um servo de YHWH (cf. Mt 4.1; Lucas 22.31, 32; I Co 5.5; I Tm
1.20).
Nós devemos refrear nossa curiosidade nesta área. Há uma força pessoal de tentação e mal, mas há ainda
somente um Deus e nós ainda somos responsáveis por nossas escolhas. Há uma batalha espiritual, tanto antes
como depois da salvação. Vitória só pode vir e permanecer em através do Deus Triúno. O mal foi derrotado e
será removido (cf. Apo. 20.10)!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. YHWH puni Seus seguidores pecaminosos nesta vida (Sl. 38.2-3)?
2. Salmo 38.4 é uma confissão de muitos pecados ou uma forma literária de afirmar a pecaminosidade de
todos os seres humanos?
3. Liste os problemas físicos associados com o pecado não confessado.
4. Defina a palavra "praga" em Sl. 38.11. A sua definição explica a reação dos outros ao salmista?
5. Como a imagem de "resvalar o pé" está relacionada com uma vida de pecado?
6. Porque Sl. 38.18 é tão importante?
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SALMO 39
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A vaidade da Vida

Oração por sabedoria e
Perdão

Oração de Cura na
Doença (Um Lamento)

A Confissão de um
sofredor

A Insignificância dos seres
humanos diante de Deus

39.1-3

39.1-6

39.1-4

39.1-2

Introdução MT
"Para o diretor do coro,
para Jedutum".
Salmo de Davi
39.1-6

39.3-4
39.4-6

39.7-11

39.7-11

39.7-10

39.5-6

39.5-6

39.7-11

39.7-9
39.10-11

39.11
39.12-13

39.12-13

39.12-13

39.12-13

39.12-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. No início, este salmo é confuso. Ele começa com uma técnica literária velada, quase como um segredo
divino que não pode ser compartilhado / compreendido por pessoas que não sejam fiéis (mas ainda
pecadoras) caminhando com YHWH, Sl. 39.8.
B. O segredo divino e a questão humana são a transitoriedade da vida humana. A humanidade é tão frágil,
fraca, temporária, ignorante e geralmente concentra a sua atenção nas coisas erradas (cf. Sl. 39.6, 11).
C. Este Salmo, em muitos aspectos lembra-me Eclesiastes (a futilidade da vida, sem Deus). O salmista
caracteriza-se de maneiras surpreendentes.
1. como um forasteiro, Sl. 39.12
2. como um peregrino, Sl. 39.12
D. Salmo 39.13 ainda é um mistério para mim. A verdade chocante de nossa condição caída é que
1. somos atraídos para Deus
2. Sua santidade nos assusta e nos repeli ao mesmo tempo!
Há um verdadeiro conflito mental entre a transitoriedade da situação humana e a eternidade do nosso Deus, que
nos criou para a comunhão. Nós não podemos ser felizes sem conhecer e amar Ele. Mas nós estamos
quebrantados e temporais. Ele é perfeito e eterno.
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 39.1-6
1
Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos,
para não pecar com a língua;
porei mordaça à minha boca,
enquanto estiver na minha presença o ímpio.
2
Emudeci em silêncio,
calei acerca do bem,
e a minha dor se agravou.
3
Esbraseou-se-me no peito o coração;
enquanto eu meditava, ateou-se o fogo;
então, disse eu com a própria língua:
4
Dá-me a conhecer, SENHOR, o meu fim
e qual a soma dos meus dias,
para que eu reconheça a minha fragilidade.
5
Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos;
à tua presença, o prazo da minha vida é nada.
Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Selah.
6
Com efeito, passa o homem como uma sombra;
em vão se inquieta;
amontoa tesouros e não sabe quem os levará.
39.1-6 Os ímpios vivem apenas para o hoje, para si próprios, mas o seguidor fiel sabe que ele vive e fala por
YHWH. No entanto, sem a ajuda do Espírito (Jo 6.44, 65) os ímpios não podem compreender
1. sua própria condição física e espiritual
2. a verdade de Deus
Eles fazem as perguntas erradas e se concentram nas coisas erradas.
39.1 "guardarei" Observe que o VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal COORTATIVO) é repetido. O salmista não
deve falar sobre o seu pensamento ou sobre sua vida com Deus na presença de incredulidade arraigada (Mt.
7.6). Esta estrofe não pode ser textualmente provada como uma mensagem das Escrituras contra testemunhar aos
outros. Mas é verdade que algumas questões, algumas doutrinas devem ser evitadas em nossas conversas com os
incrédulos, primeiramente por causa de possíveis equívocos ou confusão. A visão bíblica mundial exige:
1. o Espírito (cf. Jo 6.44, 65)
2. um coração receptivo (Mateus 13)
3. revelação de uma forma compreensível
4. tempo / esforço
A UBS Handbook (p. 374) interpreta o silêncio como o salmista não querendo reclamar sobre sua vida na
presença dos ímpios.
▣ "para não pecar com a língua" O pecado aqui deve ser entendido no contexto de falar a verdade que os
ímpios não podem receber (cf. Mt. 7.6).
39.2-3 Aparentemente o salmista tentou não pensar sobre essas questões. Mas a revelação levou-o a dirigir-se a
Deus com a sua pergunta e preocupação sobre a fugacidade e transitoriedade da vida humana.
39.2 "calei acerca do bem" A MT nesta linha usa "eu mantive a minha paz sem sucesso" (ou seja, sem sucesso;
literalmente "para nenhum bem", BDB 373). Isto é ambíguo e diferentes traduções explicam isto de forma
diferente. No contexto, refere-se ao desejo do salmista de falar, mas sentiu que não deveria. Sua relutância em
falar não ajuda na situação.
Se a vida é tão curta, no que devem se focar os seres humanos caídos? O destino dos justos e os injustos parece
o mesmo (cf. Ec. 2.14-16, 19, 26; 9.2-3).
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39.3 "ateou-se o fogo" Este VERBO (BDB 128, KB 145, Qal IMPERFEITO) é o mesmo que descreve a compulsão
de Jeremias de falar a palavra de YHWH (cf. Jr. 20.9).
39.4-6 Estas são as questões que o salmista estava "meditando" (BDB 211, cf. Sl. 5.1) sobre:
1. a incerteza da vida
2. a fugacidade da vida
3. o foco falso (ou seja, fama, riquezas) da vida
4. a injustiça da vida
39.5 "palmos" Este termo (BDB 381) é uma das várias medidas hebraicas do corpo humano (veja Tópico
Especial: Côvado).
1. braços estendidos
2. ponta do dedo até o cotovelo
3. dedos estendidos
4. quatro dedos juntos
5. digital de um dedo
TÓPIC ESPECIAL: CÔVADO
Há dois côvados (BDB 52, KB 61) na Bíblia. O côvado regular é a distância entre o dedo mais comprido de
um home médio e seu cotovelo, geralmente cerca de 45 centímetros (e.g., Gn 6.15; Êx 25.10, 17, 23; 26.2, 8,
13, 16; 27.1, 9, 12, 13, 14, 16, 18; Nm 35.4, 5; Dt 3.11). Há também um côvado mais comprido (côvado real)
usado em construção (i.e., templo de Salomão), que era comum no Egito (i.e., 21 dedos), Palestina (i.e., 24
dedos), e às vezes Babilônia (i.e., 30 dedos). Tinha 53 centímetros de comprimento (cf. Ez 40.5; 43.13).
Os antigos usavam partes do corpo humano para medida. As pessoas do antigo Oriente Próximo usavam:
1. braços abertos
2. comprimento do cotovelo ao dedo médio (côvado)
3. largura do polegar estendido ao dedo mínimo (palmo, cf. Êx 28.16; 39.9; I Sm 17.4)
4. comprimento entre todos os quatro dedos de uma mão fechada (palma, cf. Êx 25.25; 37.12; I Rs 7.26;
II Cr 4.5)
5. comprimento da articulação central do dedo (espessura do dedo, Jr 52.21)
▣ "à tua presença, o prazo da minha vida é nada" Isto não está afirmando que YHWH não se importa com a
vida humana, mas que ela é passageira e insignificante quando comparada com YHWH (cf. Is. 40.15).
▣ "pura vaidade" Esta frase (BDB 481 CONSTRUCTO BDB 210 I) é uma outra conexão com Eclesiastes (cf. Ec.
1.2; 12.8; literalmente "vapor", "respiração", "vaidade", veja Tópico Especial: Vã, vazio, nada). Este termo é
usado trinta vezes em Eclesiastes e apenas nove vezes em Salmos (cf. Sl. 39.5, 6, 11; 144.4) e três em Provérbios.
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
39.6 "sombra" Isso é literalmente "sombra" (BDB 853). Pode referir-se a nuvens, mas é regularmente utilizado
em um sentido figurado da transitoriedade da vida (cf. Jó 8.9; 14.2; Sl. 102.11; 109.23; 144.4). Esta é a questão
deste Salmo! Salmo 8 seria um bom paralelo teológico.
▣ "amontoa tesouros e não sabe quem os levará" Isto é tão semelhante ao pensamento de Qoheleth em
Ec. 2.18-23. Veja o Tópico Especial: Riqueza.
A NASB Study Bible (p. 778) tem um bom comentário sobre este versículo.
"Quase poderia servir como um resumo de Eclesiastes"
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NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 39.7-11
7
E eu, Senhor, que espero?
Tu és a minha esperança.
8
Livra-me de todas as minhas iniqüidades;
não me faças o opróbrio do insensato.
9
Emudeço, não abro os lábios
porque tu fizeste isso.
10
Tira de sobre mim o teu flagelo;
pelo golpe de tua mão, estou consumido.
11
Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniqüidade,
destróis nele, como traça, o que tem de precioso.
Com efeito, todo homem é pura vaidade. Selah.
39.7-11 Esta estrofe é um resumo geral de como YHWH lida com Seus fiéis seguidores em meio a todas as
perguntas e confusão da vida em um mundo caído.
1. eles esperam por YHWH
2. eles esperam em YHWH (os nº 1 e 2 são chaves teológicas em nossas vidas misteriosas e transitórias)
3. oram a YHWH pelo livramento - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO (cf. Sl 51.14; 79.9).
4. oram para não serem tolos - BDB 962, KB 1321, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
5. YHWH orienta nossas palavras e vida (Sl. 139)
6. eles procuram a remoção do julgamento de YHWH - BDB 693, KB 747, Hiphil IMPERATIVO
Em Sl. 39.10-11 as razões para as ações de YHWH são explicitadas.
1. YHWH está ativo em suas vidas
2. Os julgamentos de YHWH são disciplinares e não apenas punitivos
3. YHWH retira as coisas que confiamos e prezamos mais do a Ele! Tudo, exceto YHWH é transitório! Você
entendeu?!
39.10
NASB, NKJV,
JPSOA
"praga"
NRSV
"doença"
TEV, REB
"golpes"
NJB, LXX
"flagelo"
O SUBSTANTIVO hebraico (BDB 619, veja nota em Sl. 38.11) é usado muitas vezes para descrever uma doença
enviada por YHWH:
1. praga - Gn. 12.17; Êx. 11.1; 1 Rs. 8.37; Sl. 38.11; 39.10
2. pancada / golpe - Sl. 89.23; Is. 53.8
3. flagelo - Sl. 89.23
YHWH pode removê-la, porque Ele a enviou! É sempre difícil, se não impossível, saber a origem de uma doença,
um evento, uma crise, etc. nesta vida. A teologia do AT atribuía toda a causalidade a YHWH como uma forma
teológica de afirmar o monoteísmo. Mas a partir da revelação progressiva do NT várias opções surgiram.
1. Deus realmente envia situações:
a. para a punição
b. para o crescimento espiritual (cf. Hb 5.8)
2. Deus permite (não envia) que as coisas ocorram
3. vivemos em um mundo caído onde as coisas ruins acontecem (mal estatístico)
Eu escolhi, pela fé (como fez o salmista), confiar, ter esperança e esperar (cf. Sl. 38.15; 39.7) em Deus em meio
aos eventos da vida, misteriosos, injustos e muitas vezes maus. Eu não entendo o "porque" ou "por que agora" ou
"por que isso" ou "quanto tempo", mas eu creio pela fé que Deus está comigo, por mim, e que pode haver um
propósito e resultado eficaz para todas coisas (Rm. 8.28-30, 31-39)! É uma visão de mundo, uma postura de fé,
uma orientação teológica!
▣ "pelo golpe de Tua mão" Mão é uma expressão de poder para agir (veja TÓPICO ESPECIAL: MÃO). Quanto
à questão teológica veja Sl. 32.4 e 38.2. Deus como um disciplinador e pai amoroso é uma metáfora maravilhosa
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(cf. Pr. 3.11-12). Ele é ativo em nossas vidas porque Ele não quer que destruamos a nós mesmos e a outros. A
"mão" da disciplina tem um propósito positivo (cf. Hb. 12.5-13).
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 39.12-13
12
Ouve, SENHOR, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro;
não te emudeças à vista de minhas lágrimas,
porque sou forasteiro à tua presença,
peregrino como todos os meus pais o foram.
13
Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento,
antes que eu passe e deixe de existir.
39.12-13 Como é comum nos Salmos, ele finaliza com pedidos de oração.
1. Ouve - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. Escuta-me - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
3. Não te emudeças - BDB 361, KB 357, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 28.1; 35.22; 83.1; 109.1
4. Desvia de mim o olhar - BDB 1043, KB 1609, Hiphil IMPERATIVO, veja Jó 7.17-19; 10.20-21; 14.6
5. Para que eu tome alento - BDB 114, KB 132, Hiphil COORTATIVO, veja Jó 9.27; 10.20
39.12 As duas últimas linhas deste versículo abordam a tensão entre:
1. pessoas especiais da aliança
2. pecadores contínuos com vidas fugazes (cf. 1 Cr 29.15; Sl. 119.19, 54; Hb. 11.13; 1 Pe. 2.11).
Recorde que esta é a nevoa do AT. O evangelho de Jesus Cristo irá abordar muitas dessas questões e perguntas
sobre a vida, propósito e eternidade!
▣ "sou forasteiro" Esta palavra / conceito me incomoda. Parece designar aquele que não conhece a Deus ou não
é conhecido por Deus. Mas no contexto, refere-se a um visitante de uma tenda que fica por uma ou duas noites e
vai embora. É mais um exemplo da linguagem figurada utilizada para descrever e lamentar a transitoriedade da
vida humana.
39.13 À luz da santidade de YHWH, a vida se torna aflita (cf. Jó 14.6). A atração de ser como YHWH (cf. Mt 5,
48; Lv. 19.2) é esmagadora. Apenas em Jesus pode vir a paz para estarmos na presença (ou seja, olhar, isto é,
associar o julgamento de YHWH, cf. Jó 7.19; 14.6; Is. 22.4) de um Deus santo!
À luz desse versículo, o pedido de Pedro em Lucas 5.8 faz sentido!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o salmista quer ficar em silêncio na presença dos ímpios (Sl. 39.1)?
2. Explique em suas próprias palavras a implicação de Sl. 39.4.
3. O que é um "palmo"?
4. Explique Sl. 39.11b. Por que YHWH leva tudo o que é precioso dos seus seguidores?
5. Salmo 39.11c implica que YHWH não se preocupa com os seres humanos individualmente?
6. O que quer dizer Sl. 39.12, c e d? Somos forasteiros para YHWH?
7. Explique em suas próprias palavras o significado ou a implicação de Sl. 39.13.
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SALMO 40
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus sustenta seu Servo

A fé perseverante na
tribulação

Ação de graças pela
libertação da tribulação,
juntamente com uma
oração por Ajuda

Uma canção de louvor

Canção de louvor e oração por
Ajuda

40.1-3

40.1-3

40.1-3

40.1

Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Salmo de Davi"
40.1-3

40.2
40.3
40.4-5

40.4-5

40.4-5

40.4-5

40.4
40.5

40.6-8

40.6-8

40.6-8

40.6-8

40.6-7a
40.7b-8

40.9-10

40.9-10

40.9-10

40.9-10

40.9-10

40.11-12

40.11-12

40.11-12

40.11

40.11

Uma Oração por Ajuda
40.12-15
40.13-17

40.13-15

40.13-15

40.12
40.13-14a
40.14b-15

40.16-17

40.16-17

40.16-17

40.16
40.17

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.1-3
1
Esperei confiantemente pelo SENHOR;
ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
2
Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama;
colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
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3

E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus;
muitos verão essas coisas, temerão
e confiarão no SENHOR.
40.1-3 O salmista louva YHWH pelos seus atos passados de libertação. YHWH respondeu a suas orações (ou
seja, "inclinou", BDB 639, KB 692, Qal IMPERFEITO e "ouviu", BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFEITO).
YHWH
1. Tirou ele de um poço de perdição (literalmente "poço de tumulto / barulho", BDB 92 CONSTRUCTO BDB
981, cf. Sl. 69.2; este poderia ser o cenário de água significando a morte (cf. Sl. 18.4) ou uma inundação
(cf. Sl. 18.16)
2. Tirou ele de um tremedal de lama
a. a lama era utilizada nas ruas - 2 Sm. 22.43; Mq 7.10; Zc. 9.3; 10.5
b. a lama era utilizada na cisterna - Jr. 38.6
c. a lama era usada figurativamente para aflição - Sl. 40.2; 69.14 ( "poço" também mencionado em Sl.
69.15)
d. a lama possivelmente refere-se ao Sheol (ou seja, a morte, a UBS Handbook, p. 381)
3. colocou os pés dele sobre uma rocha e lhe firmou os passos – os que vivem de acordo com Deus, os fiéis
seguidores da aliança, eram aqueles que caminhavam em um caminho reto, plano e desobstruído (Sl. 17.5;
18.36; 37.31; 44.18; 73.2; 94.18; Jó 23.11; 31.7)
4. E lhe pôs nos lábios um novo cântico - novos cânticos eram uma forma cultural de reconhecer e glorificar
os atos de libertação de YHWH (cf. Êxodo 15; Juízes 5; Deuteronômio 32); veja nota em Sl. 33.2; nota
também Sl. 96.1; 98.1; 144.9; 149.1; Is. 42.10; Ap. 5.9; 14.3
O objetivo da libertação do salmista por YHWH não foi apenas um tratamento especial para um ser humano, e
sim para abençoar e proteger Seus seguidores da aliança para que outros (isto é, "muitos", BDB 912 I) se tornem
seguidores da aliança.
1. Verão - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFEITO
2. temerão - BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITO
3. confiarão - BDB 105, KB 120, Qal IMPERFEITO
40.1 "Esperei confiantemente" Este é um INFINITIVO ABSOLUTO e um VERBO PERFEITO de mesma raiz (BDB
875, KB 1082) usado para indicar intensidade.
▣ "inclinou" Este VERBO (BDB 639, KB 692, Sl. 17.6; 88.2) significa "curvar". O cenário é que YHWH inclinou
os ouvidos para ouvir claramente ou YHWH se inclinou para ouvir (cf. Jó 15.29).
40.2 "rocha" Veja a nota em Salmos 18.1-3.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.4-5
4
Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança
e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.
5
São muitas, SENHOR, Deus meu, as maravilhas que tens operado
e também os teus desígnios para conosco;
ninguém há que se possa igualar contigo.
Eu quisera anunciá-los e deles falar,
mas são mais do que se pode contar.
40.4-5 "Bem-aventurado o homem" Este é o pensamento fundamental desta estrofe. Este termo (BDB 80) é
usado 26 vezes em Salmos. Veja nota completa em Sl. 1.1 e Tópico Especial: Bendito (AT). O Salmo 41 começa
com esta frase. Ela é usada principalmente em Salmos e Provérbios (Literatura da Sabedoria), que foca em uma
vida bem sucedida e próspera.
As razões dadas para o estado de bem aventurado são:
1. aquele que põe no SENHOR a sua confiança
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2. aquele que não pende para (BDB 815, KB 937, Qal PERFEITO) os arrogantes (LXX, NRSV, TEV veja nº 2,
3 referindo-se aos ídolos)
3. aquele que não pende (BDB 962, KB 1312, Qal PARTICÍPIO, essa palavra encontrada somente aqui no AT)
No versículo 5 os atributos de YHWH são listados.
1. muitas são as maravilhas (veja Tópico Especial: coisas maravilhosas e nota em Sl 40.5)
2. Muitos são os seus desígnios para com o povo da aliança
3. ninguém há que se possa igualar contigo (cf. Sl. 16.2; Is. 6.8-10, ou seja, o monoteísmo, veja TÓPICO
ESPECIAL: MONOTEÍSMO)
4. Suas maravilhas e desígnios são mais do que se pode contar
a. anunciar - BDB 616, KB 665, Hiphil COORTATIVO
b. falar - BDB 180, KB 210, Piel COORTATIVO
40.5 Este versículo parece estar refletindo-se aos grandes atos de YHWH de libertação para Israel, especialmente
o Êxodo. O "conosco" deve referir-se a comunidade de fé dos descendentes de Abraão (Gn 12.1-3). Dentro da
comunidade da aliança estão os fiéis e os infiéis (cf. Sl. 40.4), mas YHWH sustenta toda a comunidade. Ele tem
um propósito universal e redentor para Israel (cf. Sl. 33.10-12).
O termo "maravilha" (BDB 810, veja tópico: coisas maravilhosas) é frequentemente usado em conexão com o
Êxodo.
1. VERBO - Êx. 3.20; 34.10; Dt. 28.59
2. SUBSTANTIVO - Êx. 15.11
O êxodo foi a maior evidência da fidelidade de YHWH à Suas promessas (Gn. 15.12-21) e a demonstração do
seu poder e propósito para Israel (cf. Gn 12.3).
▣ "são mais do que se pode contar" Esta pode ser uma ligação verbal as promessas feitas a Abraão que seus
descendentes seriam numerosos de mais para contar (ou seja, como grãos de areia, cf. Gn. 13.16; 28.14; Nm
23.10; como areia, cf. Gn. 22.17; 32.12; como estrelas, Gn 15.5; 22.17; 26.4). Uma outra maravilha de YHWH de
um casal idoso e infértil!
Um bom texto paralelo seria Sl. 139.17-18, que também regista os numerosos atos de libertação de
YHWH. Observe que menciona "mais numerosos que areia", que é outra alusão à promessa dos descendentes de
Abraão.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.6-8
6
Sacrifícios e ofertas não quiseste;
abriste os meus ouvidos;
holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres.
7
Então, eu disse: eis aqui estou,
no rolo do livro está escrito a meu respeito;
8
agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu;
dentro do meu coração, está a tua lei.
40.6-8 Esta estrofe usa a Lei de Moisés como um realce literário da nova relação pessoal do salmista com base no
conceito semelhante a nova aliança de Jr. 31.31-34 (ou seja, a lei está dentro do meu coração, cf. Is. 51.7). A
motivação para a adoração, obediência, culto e perseverança é interna (cf. Dt. 6.6).
O sistema sacrificial era o método de YHWH lidar com o pecado humano dentro da sua comunidade da
aliança. Os animais inocentes morreram no lugar dos seres humanos pecadores (cf. Ez. 18.4, 20; Rm 6.23). Era
um modelo tipológico da vinda do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo (cf. Jo. 1.29; Mc. 10.45; 2 Co.
5.21; Hb. 10.1-18).
O problema com a aliança mosaica é que, para muitos judeus, tornou-se um código moral externo, ao invés de
uma fé pessoal íntima (cf. Dt. 10.16; 30.6; Jr. 4.4; 9.25; Rm. 2.28-29).
O NT vê esta estrofe (Sl. 40.6-8), cumprida em última instância pela vida e morte de Jesus (cf. Hb. 10.5-7 a
partir da LXX). Ele é o perfeito cumprimento destes textos. Ele é o "israelita ideal" morre em nome de todos (cf.
Isaías 53).
40.6 Há quatro palavras diferentes usadas para descrever os diferentes sacrifícios de Israel (cf. Lv. 1-7).
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1. sacrifícios - BDB 257, o termo geral de sacrifícios onde parte do animal era comida em uma comunhão
com a sua Divindade
2. ofertas - BDB 585, originalmente se referia a ambas as ofertas, animais e cereais, mas veio a ser usado
unicamente para os cereais
3. holocaustos - BDB 750 II, referido a uma oferta que foi consumida completamente no altar
4. ofertas pelo pecado - BDB 308, um dos dois SUBSTANTIVOS FEMININOS; este é o mais raro; é traduzido
como "grande pecado" em Gn 20.9; Êx. 32.21, 30, 31; 2 Rs. 17.21; e "pecado" em Sl. 32.1; 109.7. Aqui
parece referir-se a uma oferta pelo pecado por causa do paralelismo, mas o uso é exclusivo.
Este versículo não é uma rejeição do sistema de sacrifício, mas seu abuso (cf. 1 Sam. 15.22; Sl. 50.8-14; 51.1617; 69.30-31; Is. 1.11-15; Jr. 7.22-23; Os. 6.6; Am. 5.21-22).
NASB, NKJV
"abriste"
NASB margem
"cavou ou perfurou"
NRSV margem
"cavou"
LXX
"um corpo que tu preparaste para mim"
Este VERBO (BDB 500, KB 496, Qal PERFEITO) tem este significado só aqui. Ele é usado para cavar
1. um poço - Gn. 26.25; Nm. 21.18
2. uma cova - Gn. 50.5
3. um poço - Êx. 21.33
4. figurativamente uma trama - Sl. 7.14-16; 57.6; 119.85; Pr. 16.27; 26.27; Jr. 18.20 (compare Jr. 6.10)
A sugestão de margem da NASB usa "perfurou", possivelmente vem de Êxodo 21.5-6 ou Dt. 15.12-18, onde um
escravo é feito um membro permanente da família (cf. Dt. 15.17, um VERBO diferente "ouvido" é SINGULAR).
A tradução LXX deve ser baseada em um manuscrito hebraico diferente, ou isto parafraseou o pensamento na
concepção de que "ouvidos" significam o corpo todo. A LXX usada pela a igreja primitiva citada em Hb. 10.5 (cf.
Hb. 10.1-18).
No contexto, o VERBO se refere à nova relação de fé e confiança estabelecida pelo modelo da nova aliança (ou
seja, "a tua lei está dentro do meu coração", cf. Jr 31.31-34; Ez. 36.26-27), que permite que os seres humanos
pecaminosos conheçam claramente YHWH e façam a Sua vontade (ie, Sl 40.8).
40.7
NASB, NKJV
"Eis aqui estou"
NRSV, TEV,
NRSV, REB
"Aqui estou"
NJB
"Aqui estou, eu estou vindo"
LXX
"Olha, eu vim"
NET
"Olha, eu venho"
A tradução, "Aqui estou", vem do uso da mesma interjeição (BDB 243) usada por Isaías em Is. 6.8, combinada
com o VERBO (BDB 97, KB 112, Qal PERFEITO), "Eu venho" (VERBO diferente de Is. 6.8).
É uma expressão idiomática de disponibilidade e entrega à vontade de YHWH e ao seu plano para a vida de
alguém (cf. Sl. 40.7b-8). Neste contexto (ou seja, o sacrifício) pode referir-se ao fato de que no AT não havia
sacrifício pelo pecado conhecido e intencional (cf. Lv. 4.2, 22, 27; 5.15-18; 22.14; Sl. 51.16-17). Apenas os
pecados de paixão ou de ignorância eram abrangidos (ou seja, não intencional). O salmista vê que o único
sacrifício adequado era ele próprio (cf. Rm 12.1). Este é certamente um prenúncio do Cordeiro de Deus (cf. João
1.29) que veio entregar a Si próprio (cf. Marcos 10.45; Isaías 53).
▣ "No rolo do livro" Alguns estudiosos veem isso como se referindo à revelação de YHWH a Moisés. Ao rei foi
dada uma cópia (cf. Dt. 17.18-20; 1 Rs. 2.3; 2 Rs. 11.12). A Bíblia usa "livro (s)" para denotar os planos de
YHWH para cada pessoa (cf. Sl. 139.1-6,16) ou a memória da vida de todos os seres humanos que um dia estarão
diante dele como juiz. Essa imagem é expressa em dois livros, o livro da vida e o livro das obras. Veja TÓPICO
ESPECIAL: Os dois livros de Deus.
40.8 "Agrada-me fazer a tua vontade" Uma mudança radical de Gênesis 3. A "imagem de Deus" danificada foi
restaurada! A comunhão no nível mais profundo é novamente possível. O espírito independente da Queda é
substituído por um espírito dependente.
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Jesus modelou esta atitude de servo para nós vermos (Mt. 26.39; Jo. 4.34; 5.30; 6.38).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.9-10
9
Proclamei as boas-novas de justiça na grande congregação;
jamais cerrei os lábios,
tu o sabes, SENHOR.
10
Não ocultei no coração a tua justiça;
proclamei a tua fidelidade e a tua salvação;
não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade.
40.9-10 o salmista testemunha os atributos de YHWH em um templo / tabernáculo (cf. Sl. 22.25). Ambiente de
adoração (ou seja, a grande congregação).
1. Sua justiça - BDB 842, veja TÓPICO ESPECIAL: JUSTIÇA
2. Sua fidelidade - BDB 53, veja TÓPICO ESPECIAL: Acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo
Testamento
3. A sua salvação - BDB 448, veja o Tópico Especial: A SALVAÇÃO (termos no Antigo Testamento)
4. tua benignidade - BDB 338, veja TÓPICO ESPECIAL: Benignidade (Hesed)
5. Sua verdade - BDB 54, veja o Tópico Especial: Amém
Salmo 40.11 acrescenta a esta lista (a divisão da estrofe é incerta).
6. Sua misericórdia - BDB 933
7. Sua graça - BDB 338
8. Sua Verdade - BDB 54
Estas são as grandes palavras teológicas do AT que descrevem como o Deus da aliança lida com os filhos / filhas
de Adão por causa do chamado especial de Abraão (veja TÓPICO ESPECIAL: Eterno plano redentor de YHWH).
40.9 "Tu o sabes" YHWH conhece o coração de Sua criação humana (cf. Js. 22.22; 1 Sm.2.3; 16.7; 1 Rs. 8.39; 1
Cr. 28.9; Sl. 139.2-4; Jr. 17.10; 20.12; Lucas 16.15; Atos 1.24; 15.8; Romanos 8.27).
40.10 Observe a série de VERBOS em que o salmista afirma o seu testemunho completo e aberto sobre YHWH.
1. Proclamei - BDB 142, KB 163, Piel PERFEITO, Sl. 40.9
2. Não ocultei - BDB 491, KB 487, Qal PERFEITO, Sl. 40.10
3. Proclamei - BDB 55, KB 65, Qal PERFEITO, Sl. 40.10
4. Não escondi - BDB 470, KB 469, Piel PERFEITO
YHWH deseja que seu povo exalte o Seu caráter e ações em louvor e testemunho, para que todos os seres
humanos feitos à Sua imagem (Gn. 1.26-27) possam vir a conhecê-Lo e adorá-Lo!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.11-12
11
Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas misericórdias;
guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade.
12
Não têm conta os males que me cercam;
as minhas iniquidades me alcançaram, tantas, que me impedem a vista;
são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça,
e o coração me desfalece.
40.11-12 Esta estrofe descreve a situação atual do salmista. YHWH certamente está com ele, mas há problemas
(uma série de PERFEITOS).
1. Não têm conta os males que me cercam - BDB 67, KB 79, Qal PERFEITO; esta lista (AB, p 247) é o cenário
de uma matilha de cães selvagens que atacam suas presas; este número de problemas é contrastado com
"maravilhas" de YHWH em Sl. 40.5
2. as minhas iniquidades me alcançaram - BDB 673, KB 727, Hiphil PERFEITO; em vários Salmos o salmista
reconhece seu pecado, cf. Sl. 25.11; 31.10; 32.5; 38.4, 18; esta pode ser uma forma literária de afirmar a
pecaminosidade de todos os seres humanos
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3. me impedem a vista - BDB 407, KB 410, Qal PERFEITO; possivelmente ligado ao choro constante,
cf. Sl. 69.3; o pecado sempre provoca uma ruptura em nosso relacionamento com Deus e nossa capacidade
de conhecer a Sua vontade
4. ele reconhece que as suas iniquidades são muitas - BDB 782, KB 868, Qal PERFEITO; a imagem de "cabelos
de minha cabeça" é repetida em Sl. 69.4 e usado por Jesus para o conhecimento de YHWH a nosso repeito
em Mt.10.30; é uma expressão o idiomática do AT, cf. 1 Sm.14.45; 2 Sm. 14.11; 1 Rs. 1.52; At. 27.34
5. seu coração desfalece (ou seja, deixou) - BDB 736, KB 806, Qal PERFEITO
A vida do fiel seguidor é uma luta entre o pecado que habita (cf. Romanos 7) e a graça e a misericórdia de Deus
(cf. Romanos 8).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 40.13-17
13
Praza-te, SENHOR, em livrar-me;
dá-te pressa, ó SENHOR, em socorrer-me.
14
Sejam à uma envergonhados e cobertos de vexame
os que me demandam a vida;
tornem atrás e cubram-se de ignomínia
os que se comprazem no meu mal.
15
Sofram perturbação por causa da sua ignomínia
os que dizem: Bem-feito! Bem-feito!
16
Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam;
os que amam a tua salvação digam sempre:
O SENHOR seja magnificado!
17
Eu sou pobre e necessitado,
porém o Senhor cuida de mim;
tu és o meu amparo e o meu libertador;
não te detenhas, ó Deus meu!
40.13-17 Como de costume a estrofe de conclusão é uma série de pedidos de oração (IMPERFEITOS e JUSSIVOS em
um paralelismo sinónimo). Isto é muito semelhante ao Salmo 70.
1. Preza-te (BDB 953, KB 1280, Qal IMPERATIVO) em livrar-me (BDB 664, KB 717, Hiphil INFINITIVO
CONSTRUCTO). AB, p. 247, sugere uma mudança da vogal para a raiz de "correr", que se encaixa ao
paralelismo do nº 2 melhor.
2. Da-te pressa - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 22.19; 38.22; 70.1, 5; 71.12; 141.1
3. Sejam à uma envergonhados... os que me demandam a vida- BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO, cf. Sl. 35.4, 26; 70.2; 83.17
4. Sejam cobertos de vexame... os que me demandam a vida - BDB 344, KB 346, Qal imperfeito usado em
um sentido jussivo
5. tornem atrás... os que se comprazem no meu mal- BDB 690, KB 744, Niphal imperfeito usado em
um sentido jussivo, cf. Sl. 35.4, 26; 70.2 (este é cenário militar)
6. cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal - BDB 483, KB 480, Niphal imperfeito usado
em um sentido jussivo
7. os que dizem: Bem-feito! Bem-feito! (cf. Sl 35.21; 70.3) sofram perturbação - BDB 1030, KB
1563, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
No 40.16 as orações mudam de negativa para positiva.
8. Folguem... todos os que te buscam - BDB 965, KB 1314, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO (observe que os ímpios "demandam" a sua vida [BDB 134, KB 152], mas o salmista busca
YHWH, cf. Sl. 40.16)
9. se rejubilem todos os que te buscam - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
10.os que amam a tua salvação digam... - BDB 55, KB 65, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
(seguidores fiéis amam YHWH sendo obedientes à Sua vontade revelada e caminho, cf. Dt 6.5; 10.12; 11.1,
13, 22; 19.9; 30.15, 16, 19-20)
11.O SENHOR seja magnificado!. - BDB 152, KB 178, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo (isto está
em contraste com o que o ímpio diz em Sl 40.15).
12.o Senhor cuida de mim - BDB 362, KB 359, Qal jussivo
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13.não te detenhas - BDB 29, KB 34, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, cf. Sl. 70.5; isto forma
um inclusio com "dá-te pressa" do Sl. 40.13
40.17 Observe como o salmista caracteriza a si mesmo e YHWH.
1. O salmista
a. pobre (BDB 776)
b. necessitado (BDB 2)
(Estas são muitas vezes utilizadas para os seguidores fiéis, cf. Sl. 70.5; 86.1; 109.22; neste sentido, são
metáfora de uma necessidade espiritual, cf. Mt. 5.3-6)
2. YHWH (a MT usa Adon, mas algumas MSS hebraicas usam YHWH)
a. amparo (BDB 740 I)
b. libertador (BDB 812, KB 930, Piel PARTICÍPIO )
▣ "ó meu Deus" Neste Salmo YHWH e Elohim são usados frequentemente e combinados em Sl. 40.5.
1. YHWH, Sl. 40.1, 3, 4, 9, 11, 13 (duas vezes), 16
2. Elohim, Sl. 40.3, 5, 8, 17
Veja TÓPICO ESPECIAL: NOMES PARA DIVINDADE para uma discussão detalhada de como os escritores
do AT usam essas designações / títulos / nomes da Divindade para afirmar diferentes aspectos de seu caráter e
ações.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Descreva o estado emocional de Sl. 40.1-10; e, em seguida, 40.11-17. O que mudou?
2. Liste e explique os atributos de YHWH em Sl. 40.10-11.
3. Como a imagem de caminhar é usada para descrever a vida de fé?
4. Salmo 40.5 é uma alusão a Gênesis ou Êxodos, ou a ambos? Por quê?
5. Como pode a tradução da LXX de Sl. 40.6b (cf. Hb. 10.5-7) ser tão diferente da MT?
6. Este é um salmo messiânico?
7. Qual "livro" ou "rolo" Sl. 40.7b está falando?
8. Explique por que Sl. 40.13-17 reaparece no Salmo 70.
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SALMO 41
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O salmista doente queixase dos inimigos e dos
falsos amigos

A Bênção e o sofrimento
do justo

Oração pela cura da
doença (Um Lamento)

Uma Oração pela
Doença

Oração de um sofredor
abandonado

41.1-3

41.1-3

41.1-3

41.1-3

41.1-3

41.4-9

41.4-6

41.4-10

41.4-9

41.4-9

41.10-13

41.10-12

Introdução MT
"Para o diretor do coro.
Salmo de Davi"

41.7-9
41.10-12

41.10-12
41.11-12

41.13

41.13

41.13

41.13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 41.1-3
1
Bem-aventurado o que acode ao necessitado;
o SENHOR o livra no dia do mal.
2
O SENHOR o protege, preserva-lhe a vida
e o faz feliz na terra;
não o entrega à discrição dos seus inimigos.
3
O SENHOR o assiste no leito da enfermidade;
na doença, tu lhe afofas a cama.
41.1-3 Esta primeira estrofe está descrevendo as bênçãos (BDB 80, veja nota em Sl. 1.1, veja Tópico Especial:
Bênção [AT]) da pessoa que obedece a Lei de Moisés, que requer uma Israel gentil, solidária e atenta aos
necessitados (BDB 195, cf. Êx. 23.5; Lv. 14.21; Sl. 72.13; 82.3; 113.7; Pr. 19.17; 21.13; 28.3, 8; 29.7,
14). Aqueles que os ajudam estão, na realidade, ajudando o seu Deus (veja a discussão de Jesus sobre o juízo final
em Mateus 25.31-46).
Os tipos de pessoas descritas por este termo.
1. viúva (cf. Êx 22.22; Dt. 10.18; 24.17-18; 27.19; Sl. 68.5)
2. órfão
3. estrangeiro (cf. Lv. 19.33-34; Êx. 22.21; Dt. 24.17-18; 27.19).
4. cego / coxo
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5. socialmente vulnerável (sem terra)
6. desprovido de disposições mundanas (sem as coisas necessárias para a vida - alimentação, moradia,
trabalho, etc.)
Observe o que YHWH vai fazer por um seguidor obediente da aliança (ajudar os pobres é apenas um item, mas
ele está aqui para toda a lei).
1. YHWH o livrará no dia de angústia
2. YHWH irá protegê-lo
3. YHWH irá mantê-lo vivo
4. ele vai ser chamado de "bem-aventurado" (a MT usa o tempo verbal IMPERFEITO mas os estudiosos
massoréticos pensaram que o PERFEITO com uma waw era melhor, o significado não muda)
5. YHWH não lhe dará a seus inimigos
6. YHWH irá assisti-lo no leito da enfermidade
7. YHWH irá lhe restaurar a saúde
Observe todos os VERBOS IMPERFEITOS, denotando ações em curso por Deus ao longo da vida.
Apenas uma nota sobre as declarações gerais como esta na Literatura de Sabedoria. Isso não deve ser entendido
como uma promessa que afeta cada pessoa, cada vez que ajuda os pobres. Esta é uma declaração geral. Isto é
verdade, na maior parte do tempo, mas não em todos os tempos. Nós vivemos em um mundo caído!
Esta é uma boa ilustração de Mateus 7. Como se vive, como se fala, como se aloca seus recursos e tempo
revelam o compromisso prioritário do coração!
41.2 "faz feliz na terra" A palavra hebraica "terra" (BDB 75, veja TÓPICO ESPECIAL: terra, país, Terra) pode
significar:
1. campo
2. distrito
3. país
4. área
5. mundo
Apenas o contexto pode dizer. Eu tenho sido convencido por Bernard Ramm, The Christian Views of Cience and
Scripture que o dilúvio de Gênesis 6-9 foi local por causa do uso dessa palavra nesse contexto. Veja o meu
comentário sobre Gênesis 1-11 grátis online em www.freebiblecommentary.org.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 41.4-9
4
Disse eu: compadece-te de mim, SENHOR;
sara a minha alma, porque pequei contra ti.
5
Os meus inimigos falam mal de mim:
Quando morrerá e lhe perecerá o nome?
6
Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs,
amontoando no coração malícias;
em saindo, é disso que fala.
7
De mim rosnam à uma todos os que me odeiam;
engendram males contra mim, dizendo:
8
Peste maligna deu nele,
e: Caiu de cama, já não há de levantar-se.
9
Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava,
que comia do meu pão,
levantou contra mim o calcanhar.
41.4-9 A conexão lógica entre essas estrofes não é indicada. Possivelmente o autor era um homem como o
descrito em Sl. 41.1-3, mas sua vida estava em perigo e sob o ataque de outros. Aparentemente, ele reconheceu
que tinha pecado (Sl. 41.4). Muitos dos últimos salmos do Livro I (Salmo 1-41) mencionam uma confissão ou
reconhecimento do pecado.
Existem vários problemas mencionados.
1. ele está doente de corpo e espírito
2. ele tem inimigos que o caluniam (Sl. 41.5-7)
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3. eles estão planejando o mal contra ele (Sl. 41.7-8)
4. seus inimigos foram em algum momento amigos próximos (Sl. 41.9; cf. Sl. 35.11-16; 55.12-13, 20). Isto é
citado em João 13.18 sobre a traição de Judas a Jesus.
41.7 "rosnam" Este VERBO (BDB 538, KB 527, Hithpael IMPERFEITO) pode ser usado para amaldiçoam /
encantam (cf. Sl. 58.5; Eclesiastes 10.11, Is. 3.2-3) ou pode ser apenas pessoas que falam em voz baixa para não
serem ouvidas (cf. 2 Sm. 12.19) ou uma voz baixa em oração (cf. Is. 26.16).
Se isto se refere a uma maldição neste contexto, Sl. 41.8 é o resultado.
41.8
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
REB

"peste maligna deu nele"
"uma doença maligna, eles dizem, se agarra nele"
"eles pensam que algo mortal está preso a ele"
"Eles dizem: 'Ele está fatalmente doente'"
"uma doença fatal tem controle sobre ele"
"um feitiço é lançado sobre ele, eles dizem"

O termo "maligno" (BDB 116) posteriormente se tornou o título Belial (ou seja, Dt 13.13; 2 Co. 6.15). Foi
usado em vários sentidos, uma boa amostra está em 1 Sm. 1.16; 2.12; 25.17.
O uso aqui parece ser a personificação de uma doença que teriam visto como sendo enviados por YHWH por
causa do pecado do salmista (três amigos de Jó). Mas as ações de YHWH em relação a ele em Sl. 41.10-12
mostram que as suas declarações são mentiras / calúnia.
41.9 "levantou contra mim o calcanhar" Este ato de rejeição cultural (observe que não há passagem paralela)
veio depois de uma comunhão / refeição da aliança (cf. Gn. 26.28-30; 31.51-54; Êx. 12.18; 24. 5; Sl. 69.22)
É possível ver isso como:
1. um ato de agressão / violência contra o salmista (pisou com os pés)
2. um ato de insulto expresso por um gesto. No Oriente Médio ainda é um forte insulto mostrar a alguém a
sola do sapato.
A rejeição é ainda mais pungente devido à aparente amizade entre os dois.
▣ "meu amigo íntimo" Isto é literalmente "homem de paz que na verdade era um filho de Beliel" (Sl. 41.8a).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 41.10-12
10
Tu, porém, SENHOR, compadece-te de mim e levanta-me,
para que eu lhes pague segundo merecem.
11
Com isto conheço que tu te agradas de mim:
em não triunfar contra mim o meu inimigo.
12
Quanto a mim, tu me susténs na minha integridade
e me pões à tua presença para sempre.
41.10-12 Em Sl. 41.4 houve dois pedidos (IMPERATIVOS).
1. compadece-te de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
2. sara a minha alma (nephesh, veja nota em Sl. 3.2 e Gn. 35.18 online.) - BDB 950, KB
1272, Qal IMPERATIVO
Agora, na próxima estrofe há dois IMPERATIVOS e um COORTATIVO.
1. o mesmo que o nº 1 acima, Sl. 41.4
2. levanta-me - BDB 877, KB 1086, Hiphil IMPERATIVO (mesmo pedido, diferente, mas paralelo ao VERBO do
nº 2 acima), Sl. 41.4
3. para que eu lhes pague - BDB 1022, KB 1532 Piel COORTATIVO; o salmista quer ser instrumento da justiça
de YHWH
A cura será uma evidência visível de que YHWH ouviu e respondeu às suas orações. Não é apenas a manifestação
visível de YHWH que alegra o salmista, mas:
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1. é um sinal que YHWH está satisfeito (BDB 342, KB 339, Qal PERFEITO) com ele
2. YHWH tem sustentado ele (BDB 1069, KB 1751, Qal PERFEITO, Sl 63.8) em sua integridade (BDB 1070),
o que significa inocência (Sl. 25.21; 101.2; Pr. 10.9; 19.1; 20.7; 28.6)
3. YHWH o colocou (BDB 662, KB 714, Hiphil IMPERFEITO com waw) em Sua presença (ou seja,
tabernáculo / templo, Sl. 16.11; 23.6; 27.4-6) para sempre, veja TÓPICO ESPECIAL: PARA
SEMPRE ('OLAM).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 41.13
13
Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel,
da eternidade para a eternidade!
Amém e amém!
41.13 Este é um encerramento doxológico e litúrgico (cf. Sl. 72.18-19; 89.52; 103.19-22; 106.48;
150.6). Provavelmente não era originalmente parte do Salmo 41, mas um fim geral para o primeiro livro (Salmos
1-41) do Saltério.
1. Salmo 72.18-19 encerra o Livro II
2. Salmo 89.52 encerra o Livro III
3. Salmo 106.47-48 encerra o Livro IV
4. O Salmo 150.6 encerra o Livro V
▣ "Amém e amém" Veja Tópico Especial: Amém abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: AMÉM
I. ANTIGO TESTAMENTO
A. O termo "Amém” vem de uma palavra hebraica para
1. "verdade” (emeth, BDB 49)
2. "veracidade” (emu, emurah, BDB 53)
3. "fé” ou "fidelidade”
4. "confianca” (dmn, BDB 52)
B. Sua etimologia é da postura física estável de uma pessoa. O oposto seria alguém que é instável, vacilante
(cf. Salmo 35.6; 40.2; 73.18; Jeremias 23.12) ou cambaleante (cf. Sl 73.2). Deste uso literal desenvolveu-se
a extensão metafórica de fiel, digno de confiança, leal e confiável (cf. Gn 15.16; Hc 2.4).
C. Usos especiais (veja o Tópico Especial: Acredite, confiança, fé e fidelidade no AT)
1. uma coluna, II Rs 18.16 (I Tm 3.15)
2. firmeza, Êx 17.12
3. constância, Êx 17.12
4. estabilidade, Is 33.6
5. verdadeiro, I Rs 10.6; 17.24; 22.16; Pv 12.22
6. firme, II Cr 20.20; Is 7.9
7. confiável (Torá), Sl 119.43, 142, 151, 160
D. No AT dois outros termos hebraicos são usados para fé ativa.
1. bathach (BDB 105), confiança
2. yra (BDB 431), temor, respeito, adoração (cf. Gn 22.12)
E. Do sentido de confiança ou confiabilidade desenvolveu-se um uso litúrgico que era usado para sustentar
uma afirmação verdadeira ou digna de confiança de uma outra (cf. Num. 5.22; Dt 27.15-26; Ne 8.6; Sl
41.13; 72.19; 89.52; 106.48; Jer. 11.5; 28.6).
F. A chave teológica para este termo não é a fidelidade da humanidade, mas de YHWH (cf. Êx 34.6; Dt
32.4; Sl 108.4; 115.1; 117.2; 138.2). A única esperança da humanidade caída é a lealdade pactual
misericordiosa fiel de YHWH e Suas promessas. Aqueles que conhecem YHWH devem ser como Ele (cf.
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Hc 2.4). A Bíblia é uma história e um registro de Deus restaurando Sua imagem (cf. Gn 1.26, 27) na
humanidade. Salvação restaura a capacidade de a humanidade ter comunhão íntima com Deus. É por isso
que nós fomos criados.
II. NOVO TESTAMENTO
A. O uso da palavra "amém” como uma afirmação litúrgica conclusiva da confiabilidade de uma declaração
é comum no NT (cf. I Co 14.16; II Co 1.20; Ap 1.7; 5.14; 7.12).
B. O uso do termo como uma conclusão para uma oração é comum no NT (cf. Rm 1.25; 9.5; 11.36; 16.27;
Gl 1.5; 6.18; Ef 3.21; Fp 4.20; II Ts 3.18; I Tm 1.17; 6.16; II Tm 4.18).
C. Jesus é o único que usou o termo (muitas vezes duplicado em João) para introduzir afirmações
significantes (cf. Lucas 4.24; 12.37; 18.17, 29; 21.32; 23.43).
D. É usado como um título para Jesus em Ap 3.14 (notetambém 2 Cor. 1.20, possivelmente um título para
YHWH de Is 65.16).
E. O conceito de fidelidade ou fé, confiabilidade ou confiança é expresso no termo grego pistos ou pistis,
que é traduzido para o português como "confiança”, "fé”, "crer”. Veja Tópico Especial: Fé, Confiança e
Crer.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Ao que se refere o Salmo 41.1a?
2. Como estão relacionados o pecado e a doença?
3. Salmo 41.7 fala sobre fofocas e calúnia ou maldições e encantos?
4. O que é a "peste maligna" do Sl. 41.8?
5. Como o Sl. 41.9 é usado no NT? O que isso implica?
6. O que exatamente o salmista afirmar em Sl. 41.12? O que ele quer?
7. Por que Sl. 41.13 não faz parte do Salmo?
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SALMO 42
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Sede de Deus na
tribulação e no Exílio
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Maskil dos filhos de
Coré.

Anseio por Deus no
meio da aflição

Oração pela cura na
preparação para uma
peregrinação

Oração de Alguém no
Exílio

Lamento de um levita no Exílio

42.1-4

42.1-3

42.1-3

42.1-3

42.1
42.2
42.3

42.5-8

42.4

42.4-5b

42.5

42.5c-6a

42.6-8

42.6b-8

42.4-5

42.4
42.5-6a

42.6-8

42.6b-d
42.7
42.8

42.9-11

42.9-10

42.9-10

42.9-10

42.9
42.10

42.11

42.11

42.11

42.11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
5. Primeiro parágrafo
6. Segundo parágrafo
7. Terceiro parágrafo
8. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O primeiro versículo sempre tem me falado profundamente. Esta é a essência de como um relacionamento
pessoal deve ser. Mas mesmo esta profunda intimidade não significa que os problemas, doenças, ataques
ferozes não ocorram. A grande promessa não é a ausência de problemas, mas a Sua presença (cf. Sl. 23.4;
16.8).
B. Eu penso que o salmista está no exílio.
1. ele não pode ir ao templo, Sl. 42.4
2. ele anseia por Canaã, Sl. 42.6
3. ele está sendo hostilizado por aqueles que capturaram ele, Sl. 42.3, 10 (Sl 137, que também é um Salmo
exílico).
A NASB Study Bible (p. 781) tem uma sugestão interessante de que o salmista era um coraíta levita capturado
pela Síria. Ela dá um exemplo de um ataque sírio (por exemplo, 2 Rs. 12.17-18). Os Coraítas viviam na área do
norte de Israel. Isto pode explicar:
1. a teoria do exílio
2. os locais geográficos do norte em Sl. 42.6
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C. A frase recorrente é "em desespero" (lit. "abatido", BDB 1005, KB 1458, Hithpolel (IMPERFEITO) ocorre
três vezes neste curto poema, Sl. 42.5, 6 e 11. O salmista está machucado por dentro (Sl. 42.5) e por fora
(Sl. 42.10).
Observe também a repetição de Sl. 42.5 e 11 com apenas pequenas alterações. Este mesmo versículo aparece
novamente em Sl. 43.5, o que implica que estes Salmos estão muito ligados, possivelmente, é apenas um Salmo
(UBS Handbook, p 398).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 42. 1-4
1
Como suspira a corça pelas correntes das águas,
assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
2
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;
quando irei e me verei perante a face de Deus?
3
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite,
enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está?
4
Lembro-me destas coisas – e dentro de mim se me derrama a alma -,
de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à Casa de Deus,
entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
42.1-4 Nesta estrofe se pergunta qual é o problema.
1. o salmista se sente isolada de YHWH
2. o salmista não pode adorar no templo (cf. Sl. 42.4b, c)
3. a fé do salmista está sendo desafiada por suas condições atuais (ou seja, o exílio) e os insultos de seus
opressores (Sl. 42.3, 10; 79.10; 115.2).
Veja conhecimentos contextuais, B.
42.1
NASB, NKJV
NRSV, TEV,
LXX, REB
NJB
JPSOA

"calças"
"anseia"
"anseia"
"clama"

Este VERBO (BDB 788, KB 881, Qal IMPERFEITO) é encontrado apenas três vezes no AT, dois aqui e mais uma
vez em Joel 1.20, onde é usado para descrever os animais do campo.
O interprete deve enfatizar o profundo desejo do salmista a Deus (cf. Sl. 63. 1) ou o seu desejo de estar no
templo em um dia de festa (Sl. 42.4)? Eu penso que a opção número 2 se encaixa melhor no contexto.
▣ "alma" Este é o termo hebraico nephesh (BDB 659, cf. Sl. 42.2, 4, 5, 6, 11). Veja as notas no Salmo 3.2 e
Ge. 35.18 online. Era uma expressão idiomática de auto referência.
▣ "Deus vivo" Este é um jogo de palavras
1. vive (VERBO, היח, BDB 310)
2. vivo (יח, ADJETIVO, BDB 311 I)
3. YHWH (יהוה, BDB 217, nome da aliança para a Divindade, cf. Gn 2.4; veja TÓPICO ESPECIAL: NOMES
PARA DIVINDADE)
YHWH é e sempre será, o único Deus vivo (veja TÓPICO ESPECIA: Monoteísmo). Tudo o mais é vivo por
Ele, através dEle e para Ele (cf. Sl. 18.46). Esta caracterização de Deus de Israel como "vivo" contrasta com os
ídolos pagãos que são cegos, surdos, mudos e inexistentes (cf. Is. 44.9-20; Hc. 2.18-19).
42.2 "perante a face de Deus" Esta é uma expressão idiomática de estar no templo em um dia de festa. O
salmista está sendo impedido de estar em Jerusalém durante os dias de festa.
É uma questão de como entender as consoantes.
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1. NASB segue a MT, "verei perante"
2. RSV muda as vogais para "e eis que a face de Deus"
A UBS Text Project (p. 232) dá para a opção número 2 a classificação "C" (ou seja, uma dúvida considerável).
42.3 "me dizem" O texto não é específico a quem isto se refere.
1. Captores
2. Inimigos
3. pagãos
Eu penso que o número 1 se encaixa melhor no Salmo. A NJB intitula este Salmo como o "Lamento de um levita
no exílio."
Observe que o salmista considera que estas pessoas o ameaçam durante todo o dia (Sl. 42.3b; 79.10; 115.2).
42.4 A adoração deve ser uma experiência alegre, esperada. Espero que a sua experiência de adoração se
caracterize assim!
O salmista lembra de seus tempos de adoração nos cultos passados.
1. Lembro-me - BDB 269, KB 269, Qal cohortative
2. dentro de mim se me derrama a alma - BDB 1049, KB 1629, Qal COORTATIVO
NASB, NRSV
"multidão"
NKJV
"multidão"
TEV, JPSOA
"multidões"
NJB
"sob o telhado"
LXX
"tenda"
A palavra (BDB 697) traduzida como "multidão" ocorre somente aqui no AT, mas as mesmas consoantes podem
significar "moita", "capa", "tenda", "stand". A LXX viu o paralelismo da segunda opção como a melhor maneira
de interpretar esta palavra (assim também, as notas na UBS Text Project, p. 233). Para uma boa discussão veja
NIDOTTE, vol. 3, p. 247.
▣ "guiava em procissão" Há uma certa confusão sobre o significado desta palavra.
1. "caminhar lentamente" - BDB 186, KB 214, Hithpael IMPERFEITO (o salmista era um cantor levita coraíta
envolvido nos ritos do templo, nas canções e na liturgia, cf. 2 Cr 20.19).
2. "dos mais majestosos" - referindo-se à tenda de lugar de culto (NJB, REB)
3. A UBS Text Project (p. 234) dá uma classificação"C" (uma dúvida considerável) para "guiava"
A única diferença em todas as três opções são as marcas das vogais.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 42.5-8
5
Por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a ele, meu auxílio e Deus meu.
6
Sinto abatida dentro de mim a minha alma;
lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão,
e no monte Hermom, e no outeiro de Mizar.
7
Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas;
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
8
Contudo, o SENHOR, durante o dia, me concede a sua misericórdia,
e à noite comigo está o seu cântico,
uma oração ao Deus da minha vida.
42.5-8 O salmista tenta tranquilizar-se. Isto é transmitido por duas perguntas em Sl. 42.5. Ele responde às
perguntas.
1. "espera" ("esperar", BDB 403, KB 407, Hiphil IMPERATIVO) em Deus
2. "ainda o louvarei - BDB 392, KB 389, Hiphil imperativo) a ele, meu auxílio e Deus meu"
3. "lembro-me (BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO) de Ti"
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a. terras do Jordão
b. picos de Hermon (BDB 356, o nome é plural no AT somente aqui, portanto, "picos")
c. Monte Mizar ("pequena colina", BDB 859, LXX) encontrado somente aqui no AT. Pode referir-se a:
1) pequena colina perto do Monte Hermon
2) uma maneira de se referir ao Monte Moriah, o local do templo em Jerusalém
A poesia hebraica é escorregadia! Seus cenários são muitas vezes vagos (veja Tópico Especial: Poesia Hebraica).
42.7 A imagem é poderosa. A expressão o "abismo chama outro abismo" apresenta movimento, porém é
ambígua. Quais catadupas ele está falando?
1. lágrimas do salmista, Sl. 42.3
2. Vale do Rio Jordão e sua origem nas montanhas, Sl. 42.6
A próxima linha implica ser figurativa aos problemas que o salmista está enfrentando (cf. Sl. 69.1-2;
88.7). Observe que são de YHWH as
1. cachoeiras
2. ondas
3. vagas
que rolaram (BDB 716, KB 778, Qal PERFEITO) sobre o salmista! Os fiéis seguidores vivem em um mundo caído,
mas acredito / confio que YHWH é o "Deus da minha vida" (Sl. 42.8c). O "porquê" é desconhecido, mas "Quem"
está conosco é certo!
As imagens de "água" neste salmo é multi representativa.
1. águas, Sl. 42.1 (isto é, seca)
2. lágrimas, Sl. 42.3 (isto é, dor)
3. um rio (Jordão), Sl. 42.6
4. profunda, Sl. 42.7
a. emoções
b. imagem de Deus derrotando o caos em Gênesis 1
5. as cachoeiras (no esconderijo ao norte pode estar sob uma cachoeira)
6. ondas / vagas (ou seja, uma inundação de problemas)
42.8 Enquanto as lágrimas do salmista eram seu alimento de dia e de noite (Sl 42.3), agora a benignidade de
YHWH (observe este é o único uso de YHWH no Salmo; Livro 2 do Saltério é dominada pelo uso de Elohim para
a Divindade, como o Livro 1 por YHWH) e a música são seus companheiros.
▣ "Seu cântico" Este é o resultado da benignidade de YHWH (hesed, veja TÓPICO ESPECIAL:
benignidade (Hesed) ou isto é paralelo a ela? O que é a canção de YHWH? Como a oração do salmista da linha 3
está relacionada com "a música"? Ele provavelmente se refere ao conteúdo de louvores do salmista da
misericórdia e fidelidade de YHWH. Os detalhes da poesia são ambíguos. Devemos permitir que o peso, a
sensação da estrofe, e o paralelismo das linhas nos guiem em uma impressão geral! Não force os detalhes! Não
construa doutrina sobre as linhas isoladas da poesia!
▣ "ao Deus da minha vida" os fiéis seguidores não estão sozinhos; há um propósito em suas vidas; existe um
Criador misericordioso, que é com eles e para eles! Nada "apenas acontece" aos seguidores fiéis (Sl 139).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 42.9-11
9
Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim?
Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos?
10
Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam,
dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está?
11
Por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a ele, meu auxílio e Deus meu.
42.9-11 Você vê o paralelo pretendido com Sl. 42.3 e 10; Sl. 42.5 e 11?
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Isto é um resumo enfatizado. O salmista se sente sozinho (Sl. 42.9a), atacado (Sl. 42.9b), desanimado (Sl
42.11a, b). Como ele deve responder?
1. esperar - mesma forma que Sl. 42.5
2. louvar - BDB 392, KB 389, Hiphil COHORTATIVO
3. Lembrar o Deus de Sl. 42.8 e seus antigos tempos de culto com Ele em 42.4. A fé projeta-se para a frente e
baseia-se em atos passados de confiança.
42.9 "minha rocha" Veja a nota em Salmos 18.1-3.
42.10 As palavras de seus adversários eram tão dolorosas que o salmista as descrevem como "Esmigalham-se-me
os ossos". Palavras ferem. Elas podem destruir. Elas revelam o coração e um dia cada ser humano vai prestar
contas a Deus por suas palavras (cf. Mt 12.36-37).
42.11d Esta última CLÁUSULA SUBSTANTIVA tem as funções da CLÁUSULA SUBSTANTIVA de Sl. 42.8c. É uma
afirmação da presença e do cuidado de Deus! Ele está conosco e por nós!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. No Livro 2 (Salmos 42-72) dos Salmos existem dois nomes para Divindade que ocorrem com mais
frequência.
a. Elohim
b. YHWH
Explique o que eles significam.
2. Como "Deus vivo" é um jogo de palavras com YHWH?
3. O autor é
a. um levita?
b. um exílado?
4. Onde fica o Monte Mizar?
5. Quem disse: "Onde está o teu Deus?"
6. Por que é pensado que Salmos 42 e 43 formam um único Salmo?
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SALMO 43
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Libertação
Introdução MT
A continuação do
Salmo 42

Oração a Deus no
tempo de angústia

Oração pela cura em
preparação para uma
peregrinação

A Oração de Alguém
no Exílio

Lamento de um levita no Exílio

43.1-2

43.1-2

43.1-2

43.1-2

43.1
43.2

43.3-4

43.3-4

43.3-4

43.3-4

43.3
43.4

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 43.1-2
1
Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa;
livra-me do homem fraudulento e injusto.
2
Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas?
Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos?
43.1 Devido
1. o refrão em Sl. 42.5 e 11, que se repete em Sl. 43.5
2. a MT não tem introdução no Salmo 43 (o único salmo no Livro 2 sem introdução)
isto provavelmente era parte do Salmo 42 em algum tempo, mas foi dividido por algum motivo desconhecido. A
nota de margem na The Jewish Study Bible (p. 1330) sugere isso pelo fato do Salmo 42 centra-se no passado,
enquanto o Salmo 43 centra-se sobre o futuro, o que pode ser um indício a respeito d porquê e onde eles foram
divididos!
▣ "justiça" Este VERBO (BDB 1047, KB 1622, Qal IMPERATIVO, Sl. 7.8; 26.1; 35.24) basicamente significa
"julgar". O salmista está usando uma linguagem de tribunal (Sl. 17.1-3). YHWH é o juiz justo e equitativo de
todas as atividades humanas (Sl. 9.4).
▣ "pleiteia minha causa" Esta é também uma metáfora usado no tribunal (BDB 936, KB
1224, Qal IMPERATIVO). YHWH é o único juiz justo e imparcial! Estas mesmas imagens poderosas de um
tribunal estão em Romanos 8.31-39!
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▣ "nação contenciosa" Se é verdade que Salmos 42 e 43 eram originalmente um único salmo e que Sl. 42.6
significa que o autor estava no exílio, em seguida, a "nação ímpia" provavelmente se refere a Síria.
É surpreendente que a próxima linha usa a frase descritiva do "homem fraudulento e injusto!" Seria esperado
o PLURAL, e uma descrição que incida sobre a idolatria ou agressão.
43.2 A vida é dura, desleal e problemas vêm inesperadamente. Todos nós nos perguntamos por que.
1. ofendi a Deus?
2. violei as leis de Deus?
3. este é um julgamento do pecado ou uma ocorrência aleatória de eventos malignos de pessoas em um
mundo caído?
O salmista pergunta: "Por quê?" (Sl. 43.2), assim como todos os seres humanos!
Lembre-se que esta é a Literatura da Sabedoria do AT, que é um gênero bem conhecido na ANE. Ela aborda as
questões de todos os seres humanos. Para Israel, as questões estão relacionadas com YHWH e Suas revelações por
intermédio de Moisés. O AT não responde todas as perguntas da mesma forma como o NT. Há uma mudança:
1. revelação progressiva
2. nova aliança
3. o mistério do mal
▣ "o Deus da minha fortaleza" Este é um refrão recorrente (BDB 731, ou seja, um lugar de segurança ou de
proteção, muitas vezes traduzida como "refúgio", cf. Sl. 27.1; 28.7-8; 31.2, 4; 37.39; 52.7; Is. 17.10; 25.4; 27.5; Jr.
16.19). Os fiéis seguidores podem sempre saber que YHWH é a sua esperança, proteção e lugar de segurança em
meio aos problemas e conflitos deste mundo caído. No entanto, essa paz deve ser abraçada. É um ato de fé e uma
visão de mundo que não está relacionado com as circunstâncias da presente realidade!
▣ "Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos?" Isto é muito semelhante a
Sl. 42.9.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 43.3-4
3
Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem
e me levem ao teu santo monte
e aos teus tabernáculos.
4
Então, irei ao altar de Deus,
de Deus, que é a minha grande alegria;
ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu.
43.3 "envia" Este VERBO (BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERATIVO) é um pedido de oração que personifica
YHWH
1. a luz - BDB 21
a. como o favor de YHWH - Sl. 4.6; 44.3
b. como um guia – Mq. 7.8
c. como a luz escatológica - Is. 9.2 (primeira vinda de Jesus); Is. 60.19-20 (a segunda vinda de Jesus)
2. a verdade – BDB 54 (veja TÓPICO ESPECIAL: acredite, confiança, fé e fidelidade no Antigo Testamento)
a. um atributo de YHWH frequentemente traduzido como "fidelidade" - Sl. 40.10; 71.22; 115.1; 138.2
b. muitas
vezes
personificado
como
agentes
ou
mensageiros
de
YHWH
Sl. 40.11; 43.3; 57.3; 85.10; 89.14
Observe o que "a luz" e "a verdade" estão para:
1. para que me guiem - BDB 634, KB 685, Hiphil imperfeito usado em um sentido jussivo
2. me levem ao teu santo monte - BDB 97, KB 112, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
▣ "santo monte" Esta é uma das muitas maneiras de se referir ao templo no Monte Moriá em Jerusalém. É
também chamado (geralmente com o ADJETIVO "santo").
1. Sião
2. casa
3. Santuário
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4. habitação
5. templo
6. montanha
7. cidade de Deus
Aqui é paralelo à "teus tabernáculos" (cf. Sl. 46.4; 84.1). O PLURAL denota todos os edifícios do complexo do
templo ou o PLURAL DE MAJESTADE (NIDOTE, vol. 2, p. 1132).
43.4 O salmista deseja ir (BDB 97, KB 112, Qal COORTATIVO) ao templo e louvar (BDB 392, KB
389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO) a Deus com a sua lira (BDB 490, ou seja, um
instrumento de corda, cf. Sl 33.2).
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 43.5
5
Por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a ele, meu auxílio e Deus meu.
43.5 Este é o refrão repetido de Sl. 42.5, 11. Isto é o que unifica esses dois salmos.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO - veja lista no Salmo 42. Estes dois Salmos são uma unidade literária.
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SALMO 44
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Libertação passadas e
problemas presentes
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Um Maskil dos
filhos de Coré

A Redenção Relembrada
na Presente Desonra

Oração pela Libertação
dos Inimigos nacionais

Uma oração pela
proteção

Lamento nacional

44.1-3

44.1-3

44.1-3

44.1-3

44.1-2a
44.2b-3

44.4-8

44.4-8

44.4-8

44.4-8

44.4-5
44.6-8

44.9-16

44.9-16

44.9-12

44.9-12

44.9-10
44.11-12

44.13-16

44.13-16

44.13-14
44.15-16

44.17-19

44.17-19

44.17-19

44.17-19

44.17-19

44.20-26

44.20-22

44.20-22

44.20-22

44.20-22

44.23-26

44.23-26

44.23-24

44.23-24

44.25-26

44.25-26

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. As estrofes de abertura são contrastes entre o fracasso dos planos e esforços humanos com os planos
eficazes e propositais de YHWH.
B. De uma maneira este Salmo é semelhante ao
1. Deuteronômio 32
2. Neemias 9
3. Salmo 78
que são a história da infidelidade de Israel e da fidelidade de YHWH durante os primeiros anos (Êxodo,
peregrinação, conquista, juízes).
C. Este Salmo, obviamente, foi escrito após a experiência de exílio de Israel. Seu foco é nacional, não
individual.
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D. Deve ser declarado repetidas vezes que YHWH tem um propósito redentor eterno. Por favor, olhe o
seguinte Tópico Especial: eterno plano redentor de YHWH e Tópico Especial: Por que as Promessas da
Aliança do AT parecem tão diferentes das promessas da aliança do NT?
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 44.1-3
1
Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos;
nossos pais nos têm contado
o que outrora fizeste, em seus dias.
2
Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações
e os estabeleceste;
oprimiste os povos
e aos pais deste largueza.
3
Pois não foi por sua espada que possuíram a terra,
nem foi o seu braço que lhes deu vitória,
e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto,
porque te agradaste deles.
44.1-3 Esta estrofe narra (VERBOS PERFEITOS, cf. Dt. 32.7) todas as atividades de YHWH para com Israel durante
a conquista de Josué. Esta conquista cumpriu a promessa de Gênesis 15.12-21. Observe que a passagem de
Gênesis enfatiza o papel de YHWH (guerra santa) na promessa. YHWH agiu, Abraão dormiu! A conquista foi a
vitória de YHWH, e não dos militares israelitas (Sl. 44.3).
44.1 "ouvimos" As festas anuais judaicas eram ocasiões para instruir as novas gerações sobre os atos de salvação
de Deus (cf. Êxodo 12; Dt. 6.20-25; observe a frase recorrente "quando seus filhos perguntarem...", cf. Êx 12.26,
27; 13.14-15; Dt. 6.20-25; Js. 4.6-7, 21-24). É da responsabilidade espiritual de cada geração de crentes instruir a
nova geração sobre Deus, Seu caráter, e Seus atos redentores.
44.2 "as nações... os povos" Refere-se às tribos nativas de Canaã. Veja Tópico Especial abaixo
TÓPICO ESPECIAL: OS HABITANTES PRÉ-ISRAELITAS DA PALESTINA
A. Há várias listas de povos.
1. Gênesis 15.19-21 (10)
a. Queneu
b. quenezeu
c. cadmoneu
2. Êxodo 3.17 (6)
a. cananeu
b. heteu
c. amorreu
3. Êxodo 23.28 (3)
a. heveus
b. cananeus
c. heteus
4. Deuteronômio 7.1 (7)
a. Heteus
b. girgaseus
c. amorreus
5. Josué 24.11 (7)
a. Amoreus
b. perizeus
c. cananeus

d. heteu,
e. perizeu
f. refains

g. amorreu
h. cananeu
i. girgaseu

d. perizeu
e. heveu
f. jebuseu

d. cananeus
e. perizeus
f. heveus

g. jebuseus

d. heteus
e. girgaseus
f. heveus

g. jebuseus
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j. jebuseu

B. A origem dos nomes é dúbia por causa da falta de dados históricos. Gênesis 10.15-19 inclui vários
deles como relacionados com Canaã, um filho de Cão.
C. Breves descrições dos povos mencionados
1. queneu – BDB 884, KB 1098
– não-israelita
– nomes relacionados com "ferrador" ou "ferreiro", que poderia referir-se ao trabalho de metal ou música (cf.
Gen. 4:19-22)
– ligado à área do norte do Sinai a Hebrom
– nome ligado a Jetro, sogro de Moisés (cf. Jz 1.16; 4.11)
2. quenezeu – BDB 889, KB 1114
– parente dos judeus
– um clã de Edom (cf. Gn 15.19)
– vivia no Neguebe
– possivelmente absorvido em Judá (cf. Nm 32.12; Js 14.6, 14)
3. cadmoneu – BDB 870 II, KB 1071 II
– não-israelita, possivelmente um descendente de Ismael (cf. Gn 25.15).
– nome relacionado com "oriental"
– vivia no Neguebe
– possivelemente relacioando com "os homens do oriente" (cf. Jó 1.3)
4. heteu – BDB 366, KB 363
– não-israelita
– descendente de Hete
– do reino de Anatólia (Ásia Menor, Turquia)
– estavam presente muito cedo em Canaã (cf. Gênesis 23; Js 11.3)
5. perizeu – BDB 827, KB 965
– não-israelita, possivelmente hurritas
– viviam na área florestada de Judá (cf. Gn 34.30; Jz 1.4; 16.10)
6. refains – BDB 952, KB 1274
– não-israelitas, possivelmente gigantes (cf. Gn 14.5; Nm 33.33; Dt 2.10, 11, 20)
– viviam na margem oriental do Jordão (cf. Gn 15.20; Js 12.4; 13.12; Dt 2.8-11, 20; 3.13) ou margem
ocidental (cf. Js 15.8; 17.15; II Sm 5.18, 22; 23.13; I Cr 20.4)
– linhagem de guerreiros/heróis
7. amorreu – BDB 57, KB 67
– grupo de pessoas semitas do noroeste de Cão (cf. Gn 10.16)
– tornou-se designação geral para os habitantes de Canaã (cf. Gn 15.16; Dt 1.7; Js 10.5; 24.15; II Sm 21.2)
– o nome pode significar "o oeste"
– o ISBE, vol. 1, p. 119, diz que o termo denota
a. os habitantes da Palestina em geral
b. a população da região montanhosa em oposição à planície costeira
c. um grupo específico de pessoas com seu próprio rei
8. cananeu – BDB 489, KB 485
– de Cão (cf. Gn 10.15)
– designação geral de todas as tribos em Canaã ocidente do Jordão
– significado de Canaã incerto, possivelmente "mercador" ou "tinta vermelho-púrpura"
– como um grupo de pessoas eles habitavam ao longe da planície costeira (cf. Nm 13.29)
9. girgaseu – BDB 173, KB 202
– de Cão (cf. Gn 10.16) ou pelo menos "de um filho de [i.e., o país de] Canaã," ISBE, vol. 2, p. 1232)
10. jebuseu – BDB 101, KB 382
– de Cão (cf. Gn 10.16)
– da cidade de Jebus/Salém/Jerusalém (cf. Js 15.63; Jz 19.10)
– Ez 16.3, 45 afirma que eles eram uma raça mista de amorreu e heteu
11. heveus – BDB 295, KB 297
– de Cão (cf. Gn 10.17)
– traduzido pela LXX como horeu (cf. Gn 34.2; 36.20-30; Js 9.7)
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– possivelmente da palavra hebraica "caverna", portanto moradores de cavernas
– eles viviam na região montanhosa do Líbano (cf. Js 11.3; Jz 3.3). Em II Sm 24.7 eles são listados pero de
Tiro e Sidom
▣ "estabeleceste" No contexto se refere às tribos de Canaã (cf. LXX). O AT vê YHWH como o fundador de
todos os grupos de povo (cf. Dt. 32.8). Genesis 15.12-21 afirma que os habitantes de Canaã foram expulsos por
causa de seus pecados; Quando Israel pecar ela será expulsa também (Sl 78).
A TEV, REV e a NET Bible assumem que Sl. 43.2 refere-se a:
1. o povo de Canaã, Sl. 44.2a, c
2. os israelitas sob Josué, Sl. 44.2b, d (cf. Êx 15.17; Jr. 45.4)
44.3 Não foi o poder militar de Israel, mas o poder de YHWH para cumprir Seus propósitos que permitiram que
Israel deixasse o Egito, viajasse até Canaã e desapropriasse as tribos nativas!
Observe o paralelismo entre:
1. Tua destra
2. Teu braço
3. e o fulgor do Teu rosto
O número 3 parece referir-se a Shekinah nuvem de glória durante a Peregrinação do Deserto.
▣ "porque te agradaste deles" Este é o propósito da promessa de YHWH para Abraão.
1. uma semente (ou seja, descendentes)
2. uma terra
a. Abraão - Gn 12.7; 13.15; 15.18
b. Israel - Gn. 26.3
c. Jacó - Gn. 28.13
O VERBO "agradaste" (BDB 953, KB 1280, Qal PERFEITO) denota o propósito da aliança (cf. Gn 12.3) de trazer
todos os povos para Si (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH). YHWH escolheu usar Abraão e
sua semente (cf. Dt 4.37; 7.7-8; 10.15) para chegar a todos os filhos e filhas de Adão.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 44.4-8
4
Tu és o meu rei, ó Deus;
ordena a vitória de Jacó.
5
Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos;
em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós.
6
Não confio no meu arco,
e não é a minha espada que me salva.
7
Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos
e cobriste de vergonha os que nos odeiam.
8
Em Deus, nos temos gloriado continuamente
e para sempre louvaremos o teu nome. Selah.
44.4-8 Se a primeira estrofe, repleta de VERBOS PERFEITOS, denota o passado, está repleta de verbos IMPERFEITOS
denota o presente. Ambos lidam com o conceito de "guerra santa" ou "Deus como guerreiro." YHWH (ou seu
nome, Sl. 44.5, 8) é a fonte de vitórias de Israel, e não os seus militares.
44.4 "Tu és o meu Rei" YHWH como rei vem provavelmente de 1 Sm. 8.7. O rei israelita era apenas um
representante terreno das regras e do reinado de YHWH (cf. Is 24.23; 52.7; Sl 93.1; 96.10; 97.1; 99.1). Na
literatura e ritual judaico, YHWH é chamado de "Rei do Universo." Veja o Tópico Especial: O Reino de Deus.
▣ "ordena a vitória de Jacó" Este é um IMPERATIVO DE PEDIDO (BDB 845, KB 1010, Piel IMPERATIVO.)
A palavra "vitórias" é, literalmente, "salvação" (BDB 447). No AT denota a libertação de problemas físicos e
inimigos.
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É possível que a carta que termina em Elohim possa ser acompanhada da próxima palavra, tornando-se o "meu
comandante" (AB, p. 265), o que seria paralelo ao "meu rei". A AB acha que a próxima frase também deve ser um
título paralelo, "o Salvador de Jacó."
▣ "de Jacó" Esta é uma alusão às promessas de YHWH aos patriarcas (ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, cf. Gênesis
12-35). YHWH tem um propósito revelador eterno, redentor para todo o mundo no qual Israel e Jesus são
componentes-chave (veja TÓPICO ESPECIAL: Eterno plano redentor de YHWH)!
44.8 Observe o paralelismo de Sl. 44.8.
1. gloriado - louvaremos
2. continuamente - para sempre
▣ "Selah" Veja Introdução à Salmos, VII e nota em Sl. 3.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 44.9-16
9
Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha,
e já não sais com os nossos exércitos.
10
Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos,
e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo.
11
Entregaste-nos como ovelhas para o corte
e nos espalhaste entre as nações.
12
Vendes por um nada o teu povo
e nada lucras com o seu preço.
13
Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos,
escárnio e zombaria aos que nos rodeiam.
14
Pões-nos por ditado entre as nações,
alvo de meneios de cabeça entre os povos.
15
A minha ignomínia está sempre diante de mim;
cobre-se de vergonha o meu rosto,
16
ante os gritos do que afronta e blasfema,
à vista do inimigo e do vingador.
44.9-16 Esta estrofe é uma reversão austera de Sl. 44.1-3 e 4-8. Em vez de YHWH lutar por Israel (cf. Sl. 44.9b,
Sl 60.10; 108.11), Ele está lutando contra eles. Ele não menciona especificamente o porquê, mas o problema era a
desobediência na aliança e suas consequências (cf. Lv. 26; Dt 27-30).
As terríveis consequências não eram apenas uma derrota militar, mas exílio, escravidão, humilhação!
44.9 "tu nos lançaste fora" Este VERBO (BDB 276, KB 276, Qal PERFEITO) é usado muitas vezes nos Salmos
onde YHWH rejeita Seu povo da aliança (cf. Sl 44.9, 23; 60.1, 10; 74.1; 77.7; 108.11). A razão (o porquê) é a
grande questão.
1. desobediência na aliança (ie, Levítico 26, Deuteronômio 27-30)
2. seu relacionamento com YHWH (cf, Jó, Salmos 73, Habacuque)
3. um teste de sua lealdade não relacionado com as bênçãos (veja TÓPICO ESPECIAL: Deus testa SEU
POVO)
O Salmo não responde a isso, a menos que Sl. 44.22 seja a chave para todo o Salmo.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 44.17-19
17
Tudo isso nos sobreveio; entretanto, não nos esquecemos de ti,
nem fomos infiéis à tua aliança.
18
Não tornou atrás o nosso coração,
nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos,
19
para nos esmagares onde vivem os chacais
e nos envolveres com as sombras da morte.
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44.17-19 Esta estrofe é uma tentativa de aceitar a responsabilidade. Israel está reivindicando inocência.
1. não nos esquecemos de Ti
2. nem fomos infiéis à tua aliança
3. Não tornou atrás o nosso (coletivo) coração
4. nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos
Esta afirmação de inocência é continuada na próxima estrofe (cf. Sl. 44.20-22). Isso pode ser verdade para
alguns israelitas, mas não para a maioria deles, para a maioria de sua história (cf. Dt 32, Salmo 78; Neemias 9).
Salmo 44.19 é teologicamente semelhante a Jó onde ele estava disposto a fazer Deus parecer mal para melhorar
a sua própria defesa. O salmista está acusando Deus de agir contra eles de forma injusta!
Para uma interpretação diferente veja Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries, vol. 15, pp. 185-186.
44.17 "Tua aliança" Veja Tópico Especial: Aliança.
44.19
NASB, NKJV,
NRSV, NJB
"chacais"
JPSOA, REB
"monstro marinho"
A diferença entre estes dois é uma consoante.
1. chacais - BDB 1072, םינת
2. monstro marinho – BDB 1072, ןינת
A UBS Text Project (p. 237) dá "chacais" uma classificação "B" (alguma dúvida). A JPSOA usa Ez. 29.3; 32.2,
como passagens paralelas para tanino (ou seja, "monstro marinho", Gn 1.21; Jó 7.12).
Da literatura cananeia as criaturas do deserto são frequentemente utilizadas como linguagem figurativa para o
demônio de uma nação (veja Tópico Especial: O Demônio no AT, cf. Isaías 13.21-22; 34.11-15; Jr. 9.11; Mq. 1.8;
Sf. 2.14).
▣ "sombras da morte" Veja a nota em Sl. 23.4. YHWH abandonou Seu povo da aliança para as forças
demoníacas de religiões pagãs e no reino da morte!
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 44.20-26
20
Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus
ou tivéssemos estendido as mãos a deus estranho,
21
porventura, não o teria atinado Deus,
Ele, que conhece os segredos dos corações?
22
Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente,
somos considerados como ovelhas para o matadouro.
23
Desperta! Por que dormes, Senhor?
Desperta! Não nos rejeites para sempre!
24
Por que escondes a face
e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão?
25
Pois a nossa alma está abatida até ao pó,
e o nosso corpo, como que pegado no chão.
26
Levanta-te para socorrer-nos
e resgata-nos por amor da tua benignidade.
44.20 Esta é uma negação específica de idolatria. Eles afirmam que, se eles fossem idólatras, YHWH certamente
saberia (Sl 44.21, Sl 7.9; 17.3; 26.2; 66.10; 139.23; Jr. 11.20; 17.10; 20.12).
▣ "tivéssemos estendido as mãos" Isto é literalmente "estender" (BDB 831, KB 975, Qal IMPERFEITO). Este foi
um gesto físico de culto, normalmente denotando oração (cf. Êx 9.29; 2 Cr 6.12; Ed. 9.5; Jó 11.13; Sl. 28.2; 88.9;
134.2; 141.2; 143.6; Lm 2.19), mas pode incluir oferta (ou seja, levantar) algum tipo de sacrifício (animal,
incenso, vegetal ou vinho).
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44.22 Esta é uma reivindicação, como Sl. 44.19, que YHWH abandonou Israel (cf. UBS Handbook, p. 409). Paulo
faz uso deste versículo em Rm. 8.36, e parece indicar que o povo de Deus enfrenta problemas em um mundo
caído, mas Ele está com eles e por eles. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo (cf. Rm. 8.38-39).
▣ "por amor de ti" Alguns têm visto esta frase como o impulso teológico fundamental do Salmo. O povo de
Deus é perseguido, não por causa do seu pecado, mas por causa de seu relacionamento com Ele. Este motivo é
claramente visto na vida de Jesus.
Eu não tenho certeza que existe evidência textual suficiente a partir deste Salmo para fazer esta reivindicação!
44.23-26 Esta é vista como uma estrofe separada por NKJV, NRSV. Há uma série de pedidos de oração
(IMPERATIVOS e JUSSIVOS).
1. desperta, Sl. 44.23 - BDB 734, KB 802, Qal IMPERATIVO , cf. Sl. 7.6; 35.23
2. desperta - BDB 884, KB 1098, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 35.23
3. Não nos rejeites para sempre - BDB 276, KB 276, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 77.7
4. Levanta-te - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 3.7; 7.6; 9.19; 10.12; 17.13; 74.22; 82.8; 132.8
5. Socorrer-nos - BDB 804, KB 911, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 25.22; 130.8 (veja TÓPICO ESPECIAL:
RESGATE / REDIMIR)
44.23 "Por que dormes, Senhor?" Esta é uma frase de uma expressão idiomática antropomórfica (cf. Sl.
78.65). YHWH (aqui chamado Adonai) não dorme (Sl. 121.4), mas às vezes por causa do pecado de Israel, Ele
parece afastar-se da comunhão com eles (cf. Sl. 44.24-25).
Para uma boa discussão veja Hard Sayings of the Bible. "Does God Sleep?" (pp. 268-269).
▣ "não nos rejeite para sempre" "sempre" é outra expressão referindo-se a comunhão (cf. Sl. 103.9). Parecia
uma eternidade para eles! Mas era simplesmente um período de descomunhão de modo a gerar arrependimento e
restaurar a comunhão de longo prazo.
44.25 Esta é uma imagem de pessoas orando, seja de joelhos ou prostradas no chão. Esta foi uma posição
incomum de oração, que era geralmente em pé com as mãos levantadas e os olhos abertos, olhando para
cima. Salomão orou de joelhos (cf. 2 Cr 6.13); Daniel orou de joelhos (cf. Dn 6.10); Jesus orou em Sua face no
Getsêmani (cf. Mat. 26.39)! É um modo para denotar intensidade!
44.26 "por amor da tua benignidade" YHWH age pelo
1. Seu amor por seus pais (ou seja, os Patriarcas)
2. Sua promessa a seus pais
3. Seu propósito mais amplo da aliança com Abraão (Gn 12.3; veja TÓPICO ESPECIAL: Eterno plano
redentor de YHWH)
4. Sua lealdade à aliança, veja TÓPICO ESPECIAL: benignidade (Hesed) à Sua Palavra (cf. Sl. 6.4; 109.21,
26; 119.149)
Não foi por causa da bondade de Israel (cf. Dt. 9.4-6; Ez. 36.22-38).
TÓPICO ESPECIAL: OS ATOS DE GRAÇA DE YHWH PARA ISRAEL
Deve ser afirmado claramente que o Êxodo, a Peregrinação do Deserto e a Conquista foram atos de graça
da parte de YHWH (i.e., Gen 15.12-21), não merecidas recompensas devidas às ações de Israel:
1. Foi o amor de YHWH por "os pais" – Dt 4.37, 38; 7.8; 10.15 (i.e., Patriarcas)
2. Não foi o número de Israel – Dt 7.7
3. Não foi a força e poder de Israel – Dt 8.17
4. Não foi a justiça e retidão de Israel – Dt 9.5, 6
5. YHWH continua amar Israel mesmo no meio do juízo – Jr 31.3
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Que aspecto da aliança é posto em questão neste Salmo?
2. O que este Salmo ensina sobre a estrutura política de Israel?
3. Por que Israel foi derrotada?
4. Por que foi pedido para Deus responder?
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SALMO 45
DIVISÕES EM ESTROFE DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma canção de celebração
para o Casamento do Rei
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
acordo com Shoshannim,
Um Maskil dos filhos de
Coré. Uma Canção de
Amor.

As glórias do Messias
e sua noiva

Uma Ode Para um
casamento real

Uma canção para o
casamento real

Casamento real

45.1-2

45.1-5

45.1

45.1

45.1

45.2-3

45.2-3

45.2

45.3-5

45.3a-4a

45.6-9

45.6-9

45.4-5

45.4-5

45.4b-5

45.6-9

45.6-9

45.6-7a
45.7b-8a
45.8b-9

45.10-12

45.10-12

45.10-13a

45.10-12

45.10-13a

45.13-15

45.13-17

45.13b-15

45.13-15

45.13b-16

45.16-17

45.16-17

45.16-17

45.17

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é um louvor a um rei de Israel.
1. provavelmente Salomão, no momento de um de seus casamentos (margem NASB)
2. Acabe e seu casamento com Jezabel (Jewish Study Bible, p. 1332)
3. Davi (Ibn Ezra)
4. Messias (Segunda escolha de Ibn Ezra e os Fundadores da Igreja)
B. Alguns entendem este Salmo como messiânico (observe as letras maiúsculas dos PRONOMES), mas apenas
em um sentido tipológico. Historicamente ele se encaixa
1. a língua real hiperbólica da ANE
2. o casamento de Salomão pode ter sido realizado por um dos povos de seu império
C. Todos os reis de Israel eram representantes de YHWH (cf. 1 Sm. 8.6-7). Ele é o Rei do Universo e eles
lideram seu povo (por exemplo) na Sua lei.
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D. A NASB Study Bible (p. 784) assume que o autor era um cantor levítico e que, como tal, a sua canção foi
considerada como proveniente do templo (isto é, do próprio Deus). Isto é como a fluidez da terminologia
entre Deus e o Rei está explicada.
E. Salmo 45 contém:
1. Uma abertura relacionada (Sl 45.1-2) e fechamento (Sl. 45.16-17)
2. Uma abordagem ao rei, Sl. 45.3-9
3. Uma abordagem a noiva, Sl. 45.10-15
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.1-2
1
De boas palavras transborda o meu coração.
Ao Rei consagro o que compus;
a minha língua é como a pena de habilidoso escritor.
2
Tu és o mais formoso dos filhos dos homens;
nos teus lábios se extravasou a graça;
por isso, Deus te abençoou para sempre.
45.1 O autor descreve-se aos seus leitores (só aqui no Saltério) neste versículo.
1. seu coração (ou seja, ele mesmo) transborda (BDB 935, KB 1222, Qal perfeito; LXX utiliza "estoura")
de boas palavras (ou seja, o louvor para o rei do povo de Deus)
2. ele escreve para louvar o rei em seu casamento
3. sua língua é a pena de um escritor habilidoso (ou seja, [1] ele estava ansioso para louvar o rei ou [2] era
um poeta da corte ou escriba, cf. Esdras 7.6)
45.2 Ele descreve o rei no imaginário poético.
1. ele é mais justo (ou seja, "mais bonito", cf. NRSV, TEV, NJB; esta palavra [BDB 421, KB 421] é
raramente usada para os homens, é uma forma rara - Pealal perfeito) do que os outros homens (lit. "os
filhos dos homens")
2. seu discurso é eloquente (TEV) e gracioso (cf. Pr. 22.11; Ec. 10.12); eu creio que é paralelo ao Sl. 45.4c
3. portanto, Deus te abençoou para sempre - dois pensamentos sobre isto:
a. é reconhecido a linguagem real e hiperbólica da ANE
b. tenha o cuidado com a lógica de causa e efeito (ou seja, YHWH o abençoou porque ele agiu de forma
apropriada). Há uma tensão nas Escrituras entre a soberania de Deus e o livre arbítrio humano (veja
Tópico Especial: Eleição / Predestinação e a necessidade de um equilíbrio Teológico). A obediência
é importante, mas o chamado é crucial. Ele não era rei porque merecia, mas pela linhagem da família.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.3-5
3
Cinge a espada no teu flanco, herói;
cinge a tua glória e a tua majestade!
4
E nessa majestade cavalga prosperamente,
pela causa da verdade e da justiça;
e a tua destra te ensinará proezas.
5
As tuas setas são agudas,
penetram o coração dos inimigos do Rei; os povos caem submissos a ti
45.3-5 Esta estrofe é um cenário poético sobre as vitórias militares do rei. Observe que ele representa YHWH
enquanto ele luta pela Sua causa (LXX)
1. "verdade" (BDB 54)
2. "mansidão" (apontando vogal incomum, BDB 776, cf. Pr. 15.33; 18.12; 22.4; Sf. 2.3).
Observe os três verbos IMPERATIVOS e os dois JUSSIVOS que refletem imagens militares.
1. "Cinge a espada no teu flanco" - BDB 291, KB 291, Qal IMPERATIVO, Sl. 45.3,
cf. Dt. 1.41; Jz. 3.16; 18.11; 1 Sm.17.39; 25.13
2-3. "nessa majestade cavalga" Sl. 45.4
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a. "prosperamente!" - BDB 852, KB 1026, Qal IMPERATIVO
b. "cavalga" - BDB 938, KB 1230, Qal IMPERATIVO
4. "tua destra te ensinará" Sl. 45.4 - BDB 434, KB 436, Qal IMPERFEITO usado num sentido JUSSIVO
5. "os povos caem submissos a ti", Sl. 45.5 - BDB 656, KB 709, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

45.3 "glória" (BDB 217 I) e "majestade" (BDB 214) são frequentemente associados com Deus (Sl.
104.1). Observe como a NASB utiliza os PRONOMES em Sl. 45.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eles também são usados
para o Rei de Israel (cf. Sl. 21.5).
NASB, NKJV,
NRSV
TEV
NJB
JPSOA
REB
LXX

"herói"
"rei poderoso"
"guerreiro"
"O herói"
"rei guerreiro"
"O poderoso"

Este ADJETIVO (BDB 150) basicamente significa "forte" ou "poderoso". Foi usado
1. guerreiros humanos - Gn 10.9; Sl. 78.65; 120.4; 127.4; Ec. 9.11; Ct. 3.7
2. Messias - Is. 9.5 (Davi como tipo - Sl 89.20)
3. YHWH como guerreiro fiel à aliança (ou seja, a guerra santa) - Ne. 9.32; Sl. 24.8; Is. 10.21; Jr. 32.18
Neste contexto, refere-se ao rei Davi como guerreiro vitorioso, com poderes concedidos por YHWH.
45.4-5 Os PRONOMES são difíceis de identificar.
1. alguns se referem a Deus
2. alguns ao rei
Esta mesma confusão acontece em Sl. 45.6-7. O problema é que o autor descreve o rei como representante do
próprio YHWH. É óbvio que no início os autores cristãos (Hb. 1.8-9.) viram isso como um salmo
messiânico. Para eles, o Messias tinha chegado e o AT apontou para ele (ou seja, Jesus).
45.4
NASB, NKJV
NRSV
TEV
JPSOA, REB
LXX

"proezas"
"obras temíveis"
"grandes vitórias"
"prodígios"
"maravilhosamente"

Este PARTICÍPIO (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICÍPIO) significa "ações inspiradoras de maravilhas".
1. Deus, Ele mesmo - Dt. 1.19; 7.21; 10.20-21
2. Seus feitos - 2 Sm. 7.23; Sl. 145.6 (a divisão do Mar Vermelho, Salmo 106.22)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.6-9
6
O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre;
cetro de equidade é o cetro do teu reino.
7
Amas a justiça e odeias a iniquidade;
por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu
com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
8
Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia;
de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram.
9
Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra;
à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir.
45.6-9 Aqui, novamente, é uma estrofe que aborda YHWH e o Seu representante real de maneira unificada.
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45.6
NASB, NKJV,
NRSV, LXX
NRSV margem
TEV
NJB
JPSOA, RSV
REB
NEB

"O teu trono, ó Deus"
"Seu trono é um trono de Deus"
"O reino que Deus lhe deu"
"Seu trono é de Deus"
"Seu trono divino"
" Deus te entronizou"
" seu trono é como o trono de Deus"

Você pode ver a partir da variedade das traduções que o texto hebraico é incerto (JPSOA nota de rodapé). Em
um contexto monoteísta (veja Tópico Especial: Monoteísmo) do AT isso não pode ser uma afirmação da
divindade do Rei, mas afirma que todo rei vem da sua relação com YHWH. O Rei é um representante terreno de
YHWH, como é o Sumo Sacerdote (cf. Zacarias 4).
O Trono de YHWH (cf. 1 Cr 29.23; Lm 5.19) é para sempre (Sl. 93.2; veja Tópico Especial: Para
Sempre ('OLAM). O Trono do rei é para toda a vida. O Messias é o Rei especial vindouro (veja Tópico Especial:
Títulos do AT do Especial que Vem). Esta frase tem uma conotação no AT e uma mais ampla no NT!
45.7 Pergunta-se se esta é uma hipérbole real ou este Salmo verdadeiramente aborda um rei deus. Se é dirigido a
Acabe, é hipérbole real; Se à Salomão, era verdade no começo, mas não posteriormente; Se era pra Davi era
verdade no começo e no fim, mas não durante o seu período de pecado (isto é, Bate-Seba, Urias).
Devemos sempre ter cuidado de atribuir a bênção de Deus com base no desempenho humano. Deus ungiu o rei
para seus próprios propósitos de redenção e revelação (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
Um último pensamento, Sl. 45.7 mostra claramente que 45.6 não está atribuindo divindade a um rei de
Israel. Hebreus 1.8-9 o vê como uma tipologia real de Davi!
▣ Como YHWH ama a justiça (cf. Sl. 11.7; 33.5), assim também faz seu representante terreno, o rei de Israel (ou
seja, o seu ungido, Sl. 2.2).
45.8
NASB, NKJV,
NRSV
"cassia"
TEV, NjB,
REB
-omite a palavraEsta especiaria (BDB 893 I) é mencionado somente aqui no AT. Pode referir-se a uma fragrância de canela.
45.9 Esse versículo implica que no casamento atual já havia
1. filhas reais
2. outras esposas / concubinas
3. uma Rainha (palavra rara, BDB 993, cf. Ne. 2.6).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.10-12
10
Ouve, filha; vê, dá atenção;
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
11
Então, o Rei cobiçará a tua formosura;
pois ele é o teu senhor; inclina-te perante ele.
12
A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos;
os mais ricos do povo te pedirão favores.
45.10-12 Esta é a estrofe que implica que o casamento foi com uma moça estrangeira, que se encaixa:
1. Davi - se Beteseba não era judia
2. Salomão - com suas muitas esposas estrangeiras (cf. 1 Rs 11.1-8).
3. Acabe - se casar com Jezebel, uma princesa de Tiro (observe Sl. 45.12).
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45.10 Este versículo tem quatro IMPERATIVOS.
1. ouve - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. dá atenção (lit. "vê") - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
3. inclina-te para ele - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO , cf. Pró. 22.17
4. Esquece o teu povo - BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERATIVO
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.13-15
13
Toda formosura é a filha do Rei
no interior do palácio; a sua vestidura é recamada de ouro.
14
Em roupagens bordadas conduzem-na perante o Rei;
as virgens, suas companheiras que a seguem,
serão trazidas à tua presença.
15
Serão dirigidas com alegria e regozijo;
entrarão no palácio do Rei.
45.13-15 Refere-se à festa de casamento no harém ("virgens"). As outras esposas (além da Rainha) são chamadas
de "filhas" (cf. Sl. 45.9, 10, 12, 13).
Esta estrofe foi espiritualizada pela Igreja para se referir a si mesma! Isso também foi feito com Cântico dos
Cânticos (Cânticos).
45.13
NASB, NKJV
JPSOA

"dentro"
"dentro"

A MT usa "dentro" (פנימה, BDB 819, LXX), mas alguns estudiosos supõem que seja "pérolas" (פנינים, BDB
819, cf. Jó 28.18; Pr. 3.15; 8.11; 31.10; Lm. 4.7).
A UBS Text Project dá a MT uma classificação "A".
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 45.16-17
16
Em vez de teus pais, serão teus filhos,
os quais farás príncipes por toda a terra.
17
O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração,
e, assim, os povos te louvarão para todo o sempre.
45.16-17 A UBS Handbook, p. 429, tem um bom resumo.
"O poeta conclui, abordando o rei, prometendo-lhe que ele vai ter muitos filhos, assim como seus antepassados,
também serão reis e governarão toda a terra."
Salmo 45.17 é uma maneira de afirmar que este Salmo fala de um longo período que irá manter a memória do
rei viva.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que este Salmo é entendido como uma canção do casamento real?
2. Salmo 45.6 refere-se ao rei de Israel?
3. Por que é entendido que a noiva não é de Israel?
4. Explique Sl. 45.16-17 com suas próprias palavras.
5. Defina "O teu trono, ó Deus" e explique como Hebreus 1.8-9 usa isto.
6. Porque este Salmo é entendido como messiânico?
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SALMO 46
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus, o refúgio de seu povo
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Um Salmo dos filhos de
Corá, feito para
Alamote. Uma canção.

Deus, o refúgio de seu
povo Conquistador das
Nações

Uma canção de Sião
Comemorando a vitória
final de Deus sobre as
nações

Deus está conosco

Deus está conosco

46.1-3

46.1-3

46.1-3

46.1-3

46.1-3b
46.3c

46.4-7

46.4-6

46.4-7

46.7
46.8-11

46.8-9

46.8-11

46.4-6

46.4-6

46.7

46.7

46.8-10

46.8-10

46.11

46.11

46.10
46.11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é a inspiração bíblica para hino de Martinho Luthero, "Castelo Forte é nosso Deus."
B. Não há cenário histórico conhecido.
C. Deus é ambos
1. uma fortaleza para proteção (Sl. 46.7, 11)
2. um guerreiro que causou o cessar da guerra em toda a terra (cf. Sl 46.9).
No entanto, a grande bênção não é apenas o seu poder, mas
1. Sua presença (Sl. 46.1b)
2. Seus propósitos universais (cf. Sl. 46.10, veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH )
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 46.1-3
1
Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações.
2
Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares;
3
ainda que as águas tumultuem e espumejem
e na sua fúria os montes se estremeçam. Selah.
46.1 "Deus" O segundo livro de Salmos usa o título Elohim muito mais do que YHWH. Veja Tópico Especial:
Nomes para a Divindade.
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▣ "nosso refúgio e fortaleza" Estas descrições de Deus são recorrentes (cf. Sl. 14.6; 18.1-2; 40.17; 62.7-8;
142.5).
46.2-3 a afirmação de fé do salmista (ou seja, "não temerei", cf. Sl. 23.4; 27.1) é feito em meio a tempos de crise.
1. ainda que a terra se transtorne
2. os montes se abalem no seio dos mares
3. ainda que as águas tumultuem (BDB 242,  )המהespumejem (BDB 330 I, חמר, jogo de som)
4. na sua fúria os montes se estremeçam
Esses tipos de eventos cataclísmicos poderiam referir-se a
1. o que acontece quando YHWH se aproxima de Sua criação (ou seja, "derrete", BDB 556, KB
555, Qal imperfeito, Sl. 46.6b; 97.5; Mq. 1.4; Na. 1.5)
2. metáfora para problema (ou seja, "lugares apertados", BDB 865 I, SUBSTANTIVO FEMININO, cf. Dt 31.17,
21; 1 Sm.10.19; Sl. 71.20; Pr. 1.27)
46.3 Este versículo tem três verbos IMPERFEITOS (ou seja, ação em curso).
1. As águas tumultuem - BDB 242, KB 250, Qal
2. As águas espumejem - BDB 330, KB 330, Qal
3. montes se estremeçam - BDB 950, KB 1271, Qal
The Jewish Study Bible (p. 1333) diz que esta é uma "linguagem mitológica voltada às tradições cananeias. Antes
destes mitos serem recuperados, o salmo era muitas vezes ligados às batalhas escatológicas (assim Rashi e
Radak)." Veja o Tópico Especial: ANE Criação e inundação mitos.
A Anchor Bible (AB) sobre os Salmos de Mitchell Dahood, utiliza a literatura do Ras Shamra encontrados no
Ugarit para explicar a poesia hebraica e a forma do Saltério. Estes textos ugaríticos são poesia sobre Baal e o
panteão cananeu. Muitas vezes, Israel levou os títulos, imagens e mitos das nações e os mudou para exaltar sua
Divindade na aliança, YHWH, o Deus único e verdadeiro (veja Tópico Especial: Monoteísmo)!
▣ "Selah" Este termo quebra o Salmo em três estrofes.
1. Sl. 46.1-3
2. Sl. 46.4-7
3. Sl. 46.8-11
Para o significado possível veja as notas em Sl. 3.2 e a Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 46.4-7
4
Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo.
5
Deus está no meio dela; jamais será abalada;
Deus a ajudará desde antemanhã.
6
Bramam nações, reinos se abalam;
Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve.
7
O SENHOR dos Exércitos está conosco;
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selah.
46.4-7 Esta estrofe descreve a paz do ambiente tranquilo de Deus enquanto a Terra está em crise (ou seja,
Apocalipse 4-5).
1. um rio flui continuamente (lit. "canal de irrigação", BDB 625, Sl. 36.8; 65.9; Ez 47.1; Jl. 3.18; Zc. 14.8;
Ap. 22.1, 17) na "cidade de Deus" (cf. Sl. 48.1, 8; 87.3; 101.8; Is. 60.14; Ap. 3.12)
2. a cidade de Deus não será abalada (ou seja, movida), porque YHWH está no meio dela (cf. Oséias 11.9;
Zc.2.5; Hb. 11.10; 12.22; 13.14)
3. Deus irá ajudar (cf. Sl 37.40; Is. 41.14) dede antemanhã (imagem do sincronismo perfeito, cf. Sl. 5.3;
17.15; 30.5; 90.14). Esta "ajuda" está ligada a "as nações fizeram um alvoroço" em Sl. 46.6-A (o
mesmo VERBO no Sl. 46.3a, Sl 2). As "nações" são mencionadas novamente em Sl. 46.10b. Os propósitos
de Deus sempre incluíram as nações (veja Tópico Especial: Esterno Plano Redentor de YHWH)!
4. a cidade de Deus não será movida (ou seja, imagens de estabilidade e continuidade)
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46.4b
NASB, JPSOA
"As Santas moradas"
NKJV
"O santo lugar do tabernáculo"
NRSV
"a santa habitação"
TEV
"a casa sagrada"
NJB
"que santifica a morada"
LXX
"santificou a sua tenda"
REB
"a morada sagrada"
A MT (BDB 1015) usa
1. tabernáculo - Êx. 25.9; 26.30; 38.21; 40.34-35; Nm. 9.18, 22 (ou seja, "tenda do encontro"); Sl. 78.60
2. morada
a. de Corá (ou seja, tendas) - Nm. 16.24, 27
b. de Jacó - Sl. 87.2
c. de YHWH (templo) - Sl. 26.8; 74.7
d. de YHWH (mas PLURAL, ou seja, todos os edifícios no Monte do Templo) - Sl. 43.3; 84.1; 132.5,
7; Ez. 32.27
O PLURAL poderia referir-se a
1. todos os edifícios do templo
2. O PLURAL DE MAJESTADE (ou seja, mais santo)
Você pode ver a partir das traduções que há alguma mudança de "santo" (ADJETIVO, BDB 872) para
o VERBO "santificar" (LXX, Vulgata, NJB), o que é uma mudança apenas de vogais.
▣ "o Altíssimo" Este título para a Divindade (Elyon, BDB 751 II, veja Tópicos Especiais: Nomes Para a
Divindade) é usado em Gênesis 14.18-22; Nm. 24.16; Dt. 32.8, mas na sua maioria (16 vezes) nos Salmos e em
Daniel 7 (4 vezes). O significado básico é "alto". Ele é usado principalmente por não-israelitas.
46.6 Observe o contraste entre
1. as nações bramam, Sl. 46.6a (ineficiente)
2. A voz de YHWH, Sl. 46.6b (efetivo)
O VERBO "dissolve" (BDB 556, KB 555, Qal IMPERFEITO) pode ser utilizado
1. figurativamente para coragem dos inimigos - Êx. 15.15; Js. 2.9, 11, 24; Is. 14.31
2. figurativamente do julgamento - Amos 9.5
3. literalmente (ou seja, a limpeza final da Terra) - 2 Pd. 3.10
46.7 Essa mesma promessa,
1. YHWH dos exércitos está conosco (cf. Sl. 24.10; veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade, cf. Nm.
14.9; 2 Cr. 13.12)
2. O Deus de Jacó é o nosso refúgio (Sl. 9.9; 48.3; 59.9, 16, 17) é repetida em Sl. 46.11 para dar ênfase! Estas
declarações são a esperança do salmista nas promessas de YHWH ao seu povo.
▣ "está conosco" Esta é a maior promessa (cf. Nm. 14.9; 2 Cr. 13.12; Sl. 9.10; 37.28; 94.14; Hb. 13.5 [de Dt.
31.6; Js. 1.5]). Nós precisamos de Deus!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 46.8-11
8
Vinde, contemplai as obras do SENHOR,
que assolações efetuou na terra.
9
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo,
quebra o arco e despedaça a lança;
queima os carros no fogo.
10
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus;
sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
11
O SENHOR dos Exércitos está conosco;
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selah.
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46.8-11 Esta estrofe revela o propósito de Deus. Observe os dois verbos IMPERATIVOS de Sl. 46.8 e os paralelos
de 46.10.
1. vinde - BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO, Sl. 46.8
Sl. 46.8,
cf. Jó
2. contemplai
(lit.
"veja")
BDB
302,
KB
301, Qal IMPERATIVO,
23.9; Sl. 63.2; Is. 26.11; 33.17, 20; 48.6
3. arquitetai (YHWH fala em Sl. 46.10) - BDB 951, KB 1276, Hiphil IMPERATIVO, Sl. 46.10 (isto é, neste
contexto é um chamado para o mundo para parar de guerrear)
4. sabei - BDB 393, KB 390, Qal IMPERATIVO, Sl. 46.10 (ou seja, o poder e a libertação de YHWH, o que é
teologicamente paralelo ao nº 2)
YHWH faz com que todas as guerras cessem até os confins da terra! Um novo dia está chegando (ou seja, o
Príncipe da Paz, cf. Is. 9.6; 66.12; João 14.27; 16.33; 20.19). Um dia de exaltação para o Deus misericordioso da
criação. Todas as nações irão reconhecê-Lo (cf. Is. 2.2-4; 25.6-9; 56.6-8; Ef. 2.11-3.13). Veja Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH.
46.8 "assolações" A TEV usa "vinde e veja o SENHOR fez coisas incríveis na terra". A palavra "assolação" (BDB
103 II) é usada apenas duas vezes neste Salmos (aqui e em Sl. 73.19), onde se denota destruição. Os
acontecimentos do êxodo são chamados de "coisas maravilhosas" (veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas), a
destruição de modo militar poderia ser assim caracterizada. A palavra aparece mais frequentemente em Jeremias
(24 vezes) e todas elas denotam destruição, ruína, horror, desolação. Aparentemente YHWH pára a guerra ao
derrotar os militares das nações (cf. Sl. 46.9; Sl. 2).
46.9
NASB, NKJV
NRSV, TEV,
NJB, REB,
LXX
JPSOA

"carruagens"

"escudos"
"vagões"

É incerto se a raiz hebraica é
1. "redondo" - BDB 222, ( עגל עגולDSS, "escudo redondo," 1QM6.15)
2. "carro de rodas" - BDB 722, ( עגלהnunca usando na MT como carro de guerra)
Neste contexto, um "escudo redondo" se encaixa melhor.
46.11 O paralelismo exige uma ênfase global! A cidade maravilhosa é para todos (ou seja, a nova Jerusalém, cf.
Apocalipse 21-22!)
Para "terra" (Sl. 46.2, 6, 8, 9, 10) veja Tópico Especial: Terra, País e terra.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O cenário de Salmo 46.2-3 é um evento do fim dos tempos ou uma mitologia cananeia?
2. Explique o significado do rio que flui da cidade de Deus.
3. Como o Salmo 46.6 é semelhante ao Salmo 2?
4. A quem YHWH fala em Sl. 46.10?
5. Salmo 46.10 é sobre a derrota das nações ou a inclusão das nações no povo de Deus?
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SALMO 47
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus, o Rei da Terra
Introdução MT
Uma Canção; um Salmo
dos filhos de Coré.

Louvor a Deus, o
Governante da Terra

Um Hino celebrando a
Entronização de Deus
como Rei de Todas as
Nações

O governante supremo

YAHWEH Rei de Israel, Rei do
Mundo

4.1-4

47.1-4

47.1-4

47.1-4

47.1
47.2-3
47.4

47.5-9

47.5-7

47.5-7

47.5-7

47.5
47.6
47.7-8

47.8-9

47.8-9

47.8-9
47.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo centra-se na exaltação universal do Deus Criador / Redentor. Deus reina (cf. Sl. 93.1; 96.10;
97.1; 99.1; Is. 52.7)!
B. Como e quando esta afirmação de realeza é incerta.
1. representava a coroação anual do Rei Davidico em Israel
2. a consumação do fim de todas as coisas (cf. 1 Co. 15.25-27)
3. a teologia adequada do lugar de Deus na criação (ou seja, o monoteísmo [veja Tópico Especial:
Monoteísmo], Ele sempre reinou e sempre vai reinar)
C. Os elementos universais do Salmo são indicadores poderosos de Deus como Criador e Rei do Universo.
1. Todos os povos, Sl. 47.1
2. grande Rei sobre toda a terra, Sl. 47.2b
3. sujeita os povos... nações, Sl. 47.3
4. Deus reina sobre as nações, Sl. 47.8 (Sl. 22.28; 1 Cr 16.31)
5. os príncipes (nobres) do povo (ou seja, não Israel, mas gentios) reuniam-se, Sl. 47.9
6. os escudos da terra pertencem a Deus, Sl. 47.9
7. possivelmente também o uso de Elyon, que é uma designação comum para o alto deus da ANE, implica
o domínio de YHWH sobre todos os outros deuses (ídolos, elohims, anjos, etc.)
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ESTUDOS DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 47.1-4
1
Batei palmas, todos os povos;
celebrai a Deus com vozes de júbilo.
2
Pois o SENHOR Altíssimo é tremendo,
é o grande rei de toda a terra.
3
Ele nos submeteu os povos
e pôs sob os nossos pés as nações.
4
Escolheu-nos a nossa herança,
a glória de Jacó, a quem ele ama. Selah.
47.1-2 Observe os nomes para Divindade.
1. Deus - Elohim, Sl. 47.1, 5, 6, 8 (duas vezes), 9
2. Senhor - YHWH, Sl. 47.2
3. Altíssimo - Elyon, Sl. 47.2 (nome comum para o deus alto na ANE, Gn. 14.18-20, 22; Nm 24.16; Dt. 32.8)
4. Rei - Sl. 47.2, 6, 7 ("reinados", cf. Zacarias 14.9; Ml 1.14)
5. Deus de Abraão - Sl. 47.9 (forma SINGULAR de Elohim, cf. Dt. 32.15, 17; Sl. 18.22)
A poesia, utiliza muitas vezes vários nomes para a divindade de Israel. Muitas vezes utilizou-se de títulos e
descrições de outras culturas e aplicou-as ao Deus de Israel. O segundo livro de Salmos usa Elohim
predominantemente. Veja o Tópico Especial: Nomes para Divindade.
47.1 Este Salmo começa com dois IMPERATIVOS admoestando a terra (ou seja, "todos os povos") para se alegrar
em voz alta.
1. "batei palmas" - BDB 1075, KB 1785, Qal IMPERATIVO
2. Celebrai a Deus - BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO
a. grito de guerra - Nm. 10.9; Js. 6.20; Is. 42.13; 2 Cr. 13.15
b. assembleia - Nm. 10.7
c. vitória - Jr. 50.15; Sf. 3.14
d. afirmação - 1 Sam.10.24; Sl. 47.1; 66.1; 81.1; 95.1-2; 98.4; 100.1; Zc. 9.9
e. alegria religiosa - 1 Sm. 4.5; Ed. 3.11, 13
f. aflição - Is. 15.4; Mq 4.9
47.2 "tremendo" Este VERBO (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICÍPIO, veja Tópico Especial: Temer [AT])
denota
1. o deserto que Israel atravessou no êxodo, cf. Dt. 1.19; 8.15
2. causar espanto - Sl. 47.2; 68.35; 76.8
3. reverência inspiradora - Dt. 7.21; 10.17; Ne. 1.5; 9.32; Dn. 9.4
Números 2 e 3 são muito semelhantes em significado. Ele é o Santo, o único e nós somos criaturas
pecadoras! Mas Ele escolheu a comunhão com a gente!
▣ "de toda a terra" Parece haver uma ênfase recorrente relacionada a todo o mundo nos Salmos 45-50 (cf. Sl.
47.1, 7-9; Sl 45.16; 46.10; 47.2; 48.2, 10; 49.1; 50.1, 4, 12). Este tema "pode ser" o porquê esses Salmos são
colocados juntos. Veja também Salmos 96-99.
A terra é do Senhor (cf. Êx. 9.29; 19.5). Ele é o criador, sustentador (ie, Elohim, Gênesis 1), Salvador e Deus
da aliança (ou seja, YHWH, Gn 2.4). Não há outro (veja Tópico Especial: Monoteísmo)!
47.3-4 Estes versículos enfatizam a escolha de Israel como povo da aliança especial de YHWH (cf. Gn 12.1-3;
Ex. 19.5-6). Israel deveria ter sido uma luz para as nações, mas ela falhou (cf. Ez 36.22-23; veja Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH).
As vitórias militares de Israel foram vitórias de YHWH. (ou seja, a guerra santa)
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47.4 "herança" Na divisão da Terra Prometida (Josué 12-19) os levitas não receberam terras (mas 48 cidades, cf.
Js. 20-21). Foi dito, "YHWH era a sua herança." Esta maravilhosa promessa foi estendida como uma promessa a
todo o Israel e, em 1 Pd. 1.4 a todos os crentes!
Também é possível ver isso como uma referência a Canaã (ou seja, a Terra Prometida, Gn. 12.7; 15.12-21;
17.8; Êx. 3.8; Dt. 1.8). Parece que a "herança" e a "glória (BDB 144) de Jacó" são paralelas. Minha relutância em
afirmar isso é a ênfase universal do Salmo. A terra, não apenas Canaã, é do Senhor!
▣ "quem Ele ama" No AT, Israel tem um lugar central, mas no NT o evangelho de Jesus Cristo tem um lugar
central (cf. João 3.16; 4.42; 1 Tm. 2.4; 4.10; 1 Jo. 2.1-2; 4.14). Os cristãos devem ver / interpretar o AT através
dos olhos do NT, e não vice-versa!
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 47.5-9
5
Subiu Deus por entre aclamações,
o SENHOR, ao som de trombeta.
6
Salmodiai a Deus, cantai louvores;
salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7
Deus é o Rei de toda a terra;
salmodiai com harmonioso cântico.
8
Deus reina sobre as nações;
Deus se assenta no seu santo trono.
9
Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão,
porque a Deus pertencem os escudos da terra;
ele se exaltou gloriosamente.
47.5-9 Esta estrofe concentra-se no louvor a Deus. Observe as palavras de afirmação vocal.
1. Aclamações, Sl. 47.5
2. som de trombeta, Sl. 47.5
3-7. cantai louvores, Sl. 47.6-7 - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO, 5 vezes
Muitos estudiosos acreditam que Sl. 47.5-8 descreve um evento anual, onde o rei de Israel sobe ao trono como
representante simbólico do reino universal de YHWH (a arca trazida de volta ao templo depois de uma procissão,
cf. 2 Sm 6.15). No entanto apesar desta teoria atraente, há pouca evidência histórica.
47.5 "trombeta" Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: CHIFRES USADOS POR ISRAEL
Há quatro palavras em hebraico associadas com chifres/trombetas:
1. "o chifre de carneiro” (BDB 901, KB 1144) – transformado num instrumento de som, cf. Js. 6.5. Esta
mesma palavra é usada para o carneiro pego pelos chifres que Abraão substituirá Isaque em Gn. 22.13.
2. "trombeta” (BDB 1051) – do termo assírio para ovelha selvagem (íbex). Esse é o chifre que foi usado
em Êx. 19.16, 19 no Mt Sinai/Horebe. Nº 1 e nº 2 são paralelos em Js. 6.5. Era usado para comunicar
tempos para adoração e tempo para lutar (Jericó foi ambos, cf. Js 6.4).
a. momentos de adoração (cf. Lv. 25.9)
b. momentos de lutar (Jericó foi ambos, cf. Js. 6.4; Js. 3.27; 6.34; 1 Sm. 13.3; Jr. 4.5; Os. 5.8)
c. momentos de ungir um novo rei, 1 Rs. 1.34, 39
d. soprado por Deus, Zc. 9.14
3. "chifre de carneiro” (BDB 385) – da palavra fenícia para Carneiro (cf. Js 6.4, 6, 8, 13). Também
significa o Ano do Jubileu (cf. Lv 25.13, 28, 40, 50, 52, 54; 27.17, 18, 23, 24).
Todos estes três usos parecem intercambiáveis sem distinção tencionada. A Mishná (RH 3.2) permitia qualquer
chifre de animal–ovelha, bode ou antílope, mas não de vaca.
4. "trombetas” (BDB 348, KB 344) – possivelmente do VERBO "estirar”, implicando um osso reto (não
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curvado como os chifres de animal). Estas eram feitas de prata (à maneira do feitio e forma do Egito).
Estas eram usadas:
a. com ritos de adoração (cf. Nm 10.2, 8, 10; Esdras 3.10; Ne 12.35, 41)
b. para propósitos militares (cf. Nm 10.9; 31.6; Oséias 5.8)
c. para propósitos reais (cf. II Rs 11.14)
Um desses chifres de metal é descrito na Arca de Tito em Roma; também Josefo os descreve em Antig.
3.12.6
47.7
NASB
"harmonioso cântico"
NKJV
"com o entendimento"
NRSV
"com um salmo"
JPSOA
"um hino"
REB
"com toda a sua habilidade"
Este termo (BDB 968) é usado nos títulos da MT em treze Salmos, mas somente aqui no texto deste Salmo. A
BDB diz que isto significa "poema contemplativa"; A KB usa
1. "canção de culto" (Kittel)
2. "canção de sabedoria realizada com música" (Mowinckel)
Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries, vol. 15, p. 195, associa esta palavra (ou seja, Maskil) a declaração de
Paulo em 1 Coríntios 14.15. Isto é interessante, mas não conclusivo. Muitas vezes, é muito difícil identificar as
alusões do AT em escritos do NT.
47.9 Este versículo implica que todos os líderes (ou seja, representantes dos seus grupos de pessoas) se reúnem
com Israel (ou seja, o povo do Deus de Abraão, Gn 12.3; 22.18; Romanos 4; Gl. 3.6-9).
A frase "os escudos" é um cenário militar para a vitória universal de YHWH (cf. Sl. 46.8-11).
O Reinado de YHWH sobre toda a terra é realizado por seus próprios atos ("exaltou gloriosamente" - BDB
748, KB 828, Niphal PERFEITO, Sl. 46.10; Is. 2.11, 17; veja também a nota em João 3.14-15, onde a palavra
"levantado" também significa "exaltado gloriosamente").
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que Salmos 45-50 têm em comum?
2. Faça uma lista dos títulos da Divindade e explique o significado de cada um.
3. Salmo 47.9 está falando de quem?
4. Faça uma lista dos elementos universais do Salmo. O que estes implicam?
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SALMO 48
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A beleza e a glória de Sião
Introdução MT
Uma canção; um Salmo
dos filhos de Coré

A Glória de Deus em
Sião

Uma canção que
comemora a beleza e a
Segurança de Sião

Sião, a Cidade de Deus

Sião, a montanha de Deus

48.1-3

48.1-3

48.1-3

48.1-3

48.1-3

48.4-8

48.4-7

48.4-8

48.4-7

48.4-5
48.6-7

48.8
48.9-14

48.9-11

48.9-11

48.8

48.8

48.9-11

48.9-10b
48.10c-13b

48.12-14

48.12-14

48.12-14
48.13c-14

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é sobre a cidade e o povo especial de Deus. Ele está com eles e para eles. Veja Conhecimentos
Contextuais D em Isaías 26 no site www.freebiblecommentary.org para o cenário da "cidade".
B. Será que este Salmo implica que Jerusalém, em Israel será a capital física da nova era?
Usando a terminologia deste Salmo, como se explica a captura, saqueamento e ocupação de Jerusalém
por muitas nações diferentes ao longo da história?
C. Tenho lutado com este problema pois é o coração das teorias milenares. Por favor, veja minhas conclusões
no Tópico Especial: Previsões do futuro no AT contra as previsões do NT.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 48.1-3
1
Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado,
na cidade do nosso Deus.
2
Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra;
o monte Sião, para os lados do Norte,
a cidade do grande Rei.
3
Nos palácios dela, Deus
se faz conhecer como alto refúgio.
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48.1-3 Observe que são caracterizadas as diferentes formas de Jerusalém e as suas diferentes colinas.
1. a cidade do nosso Deus, Sl. 48.1
2. Seu santo monte, Sl. 48.1
3. belo e sobranceiro (BDB 832, somente aqui no AT, possivelmente, um marcador superlativo, mais bonito)
4. a alegria de toda a terra, Sl. 48.2
5. Monte Sião, para os lados do norte (ou "norte" = Zaphon, a montanha dos deuses cananeus no norte de
Ugarit, cf. NIDOTTE, vol. 3, pp. 836), Sl. 48.2
6. a cidade do grande Rei, Sl. 48.2
7. nos palácio dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio, Sl. 48.3
Estas descrições referem-se tanto para o templo no Monte Moriá quanto para toda a cidade de Jerusalém, muitas
vezes chamada de Sião.
48.1 "a cidade do nosso Deus" Esta frase pode se referir a várias ideias.
1. a cidade ligada à Melchezedek - Gn. 14.18 (Salem)
2. a cidade onde YHWH fez Seu nome habitar - Dt. 12.5, 11, 21; 14.23, 24; 16.2, 6, 11; 26.2
3. a cidade em que Davi capturou os cananeus (isto é, Jebus), que posteriormente se tornou sua capital - 1
Sm. 5.7, 9
4. a cidade ligada ao anjo do Senhor parando a praga; comprada por Davi como local do futuro templo - 2
Sm. 24.15-17, 18-25; 2 Cr. 3.1 (ou seja, o Monte Moriá, possível local da oferta de Isaac, Gn. 22.2)
5. Sião, mesmo que Jebus - 2 Sm. 5.7; 1 Cr. 11.5 (uma forma de se referir a toda a cidade de Jerusalém, apesar
de ter sido construída sobre sete colinas, Sião tornou-se a designação comum
O problema com o Salmo 48 é o versículo 2, "Monte Sião, para os lados do norte." Estas são apenas teorias.
1. É metafórico para o céu, onde YHWH habita - Is.14.13a, b; Ap. 3.12; 21.2, 10
2. Ele, como outros Salmos, incorpora algumas terminologias mitológicas cananeias (ou seja, Zaphon =
hebreu "norte", BDB 8) - Is. 14.13c, d; Ez. 28.14
Era comum no pensamento religioso da ANE ver os deuses vivendo no cume das montanhas (cf. Epico
Gilgamesh). Isto é especialmente verdadeiro para os poemas e mitos Ugaríticos de Baal de Ras
Shamra. Os deuses se reuniam e viviam em uma montanha no norte chamada Saphon ou
Zaphon. Baal tinha um trono construído por Anate. O deus masculino do culto da fertilidade fenícia, era
chamado Baal Saphon. Este nome foi encontrado em colônias fenícias em torno do Mediterrâneo. Esta
tradição da montanha do norte é totalmente alheia ao santo Monte Moriá de Israel (cf. Sl. 20.40), parece
ser a fonte das imagens de ambos Is. 14.13-15 e Ez. 28.14, 16. Veja Roland de Vaux, Ancient Israel,
vol. 2, pp. 279-281.
3. Alguns estudiosos sugerem uma divisão diferente das consoantes hebraicas, "no lado norte da cidade"
O conceito da "cidade" como uma maneira de se referir ao local da presença especial de YHWH continua no NT
em:
1. Hb. 11.10 - "porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor"
2. Hb. 12.22 - "mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial "
3. Hb. 13.14 - "pois aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a que virá "
4. Ap. 3.12 - "o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus"
5. Ap 21.2, 10 - "a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus"
48.2 "monte" Para a ANE, as montanhas eram a morada dos deuses. Na Babilônia, que não tinha montanha
natural, eles construíram torres elevadas (ou seja, ziggurat, Gn 11.3-4) como um lugar para os céus e a terra se
encontrarem.
Na história de Israel existem várias montanhas significantes.
1. Monte Sinai, onde YHWH conheceu Israel e lhe deu a lei (Êxodo 19-20)
2. Monte Sião, a cidade de Davi (Salem [Gênesis 14], posteriormente Jebus [2 Sm 5.6-10])
3. Monte Moriá, o local do templo (cf. Gênesis 22)
4. Neste Salmo o Monte Sião é maior do que o Monte Zaphon, a montanha dos deuses cananeus (equivalente
ao Monte Olimpos para o panteão grego), porque YHWH é maior
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 48.4-8
4
Por isso, eis que os reis se coligaram
e juntos sumiram-se;
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5

bastou-lhes vê-lo, e se espantaram,
tomaram-se de assombro e fugiram apressados.
6
O terror ali os venceu,
e sentiram dores como de parturiente.
7
Com vento oriental
destruíste as naus de Társis.
8
Como temos ouvido dizer, assim o vimos
na cidade do SENHOR dos Exércitos, na cidade do nosso Deus.
Deus a estabelece para sempre. Selah.
48.4-8 Esta estrofe centra-se sobre o efeito que a cidade de Deus tem sobre o mundo (cf. Sl. 48.2a; 10b). As
imagens sugerem medo e alarme baseado no poder e na presença de Deus nesta cidade eterna e especial (cf. Sl.
48.8b.c).
Assim como os reis das nações são antagônicos no Salmo 2, também acontece aqui. Existe um verdadeiro
conflito entre a visão de mundo da Escritura e da adoração pagã dos gentios. Isto é invisível, mas real, o conflito é
uma parte de todas as eras e de todas as culturas. O conflito é o exclusivismo do monoteísmo.
48.6 "como de parturiente" Esta é uma metáfora bíblica comum de medo, de dor e de angústia repentina (cf.
Isaías 13.8; 21.3; 26.17; Jr. 4.31; Os. 13.13; Mq. 4.9; Jo. 16.21; Mc. 13.8; 1 Tessalonicenses 5.3).
48.7 "vento oriental" Este era um vento quente do deserto (ou seja, Sirocco, do termo árabe de "leste"), que
secava as colheitas, trazia os gafanhotos, e era uma metáfora de destruição (Jr. 18.17; Ez. 17.10; Os. 13.15; Jn.
4.8).
▣ "as naus de Társis" A localização exata de Társis é incerta, mas uma localização geográfica bem afastada no
extremo oeste do Mediterrâneo, o que teria denotado o poder universal de YHWH, é sugerida. Estes navios
transoceânicos eram os maiores e mais seguros navios do Mediterrâneo. Eles eram símbolos de poder e comércio.
TÓPICO ESPECIAL: TÁRSIS
Este nome do lugar (BDB 1076 II, KB 1797 I) pode referir-se:
1. uma cidade no sul da Espanha no lado do Atlântico, o que era uma colônia fenícia (ou seja, Tartessus,
Is. 23.7)
2. ilha da Sardenha (Gn. 10.4)
3. uma cidade na costa norte Africana (Cartago era uma colônia da Fenícia;. Na LXX, Ez 27.12)
4. uma metáfora para um porto distante (KB 1797, B., d)
5. um tipo de navio grande comercial de transporte (cf. Is. 23.1)
6. uma nação rival marítima (cf. 1 Rs. 10.22)
O livro de Jonas afirma que está ao oeste de Israel (cf. Jn. 1.3; 4.2), mas o quão distante não é indicado. Por
implicação, no entanto, era tão distante quanto Jonas poderia chegar, a partir do Deus de Israel.
48.8 "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 48.9-14
9
Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia
no meio do teu templo.
10
Como o teu nome, ó Deus,
assim o teu louvor se estende até aos confins da terra;
a tua destra está cheia de justiça.
11
Alegre-se o monte Sião,
exultem as filhas de Judá,
por causa dos teus juízos.
12
Percorrei a Sião, rodeai-a toda,
contai-lhe as torres;
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13

notai bem os seus baluartes,
observai os seus palácios,
para narrardes às gerações vindouras
14
que este é Deus,
o nosso Deus para todo o sempre;
ele será nosso guia até à morte.
48.9-14 Esta estrofe magnifica YHWH.
1. eles continuam a pensar em sua misericórdia (isto é, lealdade à aliança, veja Tópico Especial:
benignidade (Hesed)
2. Sua presença no templo em Jerusalém
3. Seu nome (caráter / atos) louvado até os confins da terra
4. Sua destra (ou seja, poder, veja Tópico Especial: Mão) está cheia de justiça (veja Tópico Especial: Justiça)
5. cidades de Judá (ou seja, filhas) se alegram por causa de seus juízos (veja Tópico Especial: juiz,
julgamento e Justiça)
6. note Sua bela cidade
7. Ele é para todo o sempre
48.11-13 Há uma série de mandamentos.
1. Alegre-se o Monte Sião - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. exultem as filhas de Judá - BDB 162, KB189, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
3. percorrei a Sião - BDB 685, KB 738, Qal imperativo
4. rodeia-a toda - BDB 668, KB 722, Hiphil imperativo
5. contai- lhe as torres - BDB 707, KB 765, Qal imperativo
6. notai bem os seus baluartes - BDB 1011, KB 1483, Qal imperativo
7. Observai os seus palácios - BDB 819, KB 946, Piel IMPERATIVO
Estes podem referir-se a uma procissão (cf. Sl 26.6) como (1) Josué circundando Jericó sete vezes, cf. Js. 6.3-15
ou (2) em Neemias a dedicação dos muros de Jerusalém, cf. Neemias 12.
▣ "torres" Esta palavra (BDB 153) refere-se a "torre de vigia" (cf. 2 Rs. 9.17; 17.9; 18.8) e arqueiros (cf. 2 Cr.
26.9, 10, 15; 32.5; Neemias 3.25-27; Is. 2.15).
▣ "baluartes" Esta palavra (BDB 298) refere-se a um ou outro
1. Muralha ao redor - Is. 26.1; Lm. 2.8; Na. 3.8
2. espaço entre duas paredes exteriores - 2 Sm. 20.15; Lm. 2.8
▣ "palácios (ou cidadela)" Esta palavra (BDB 74) pode se referir a qualquer grande edifício dentro de uma
cidade murada (cf. 2 Rs. 15.25; 2 Cr 36.19; Pr. 18.10; Is. 32.14; Jr. 17.27; Lm. 2.5, 7; Os. 8.14, Am. 2.5; 6.8;
Miquéias 5.5).
Todos estes os três termos, coletivamente denotam uma cidade poderosa e fortificada da ANE. Mas sua
verdadeira força e durabilidade era devida a YHWH ter habitado lá!
48.14
NASB
"até a morte"
NKJV
" até à morte"
NRSV
"para sempre"
JPSOA
"sempre"
LXX
"por eras"
REB
"para sempre"
A diferença entre "até a morte" e "para sempre" é
1. onde é dividida as consoantes hebraicas
2. as vogais foram adicionadas posteriormente ao texto hebraico pelos estudiosos massoréticos.
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Há uma terceira opção para a compreensão desta linha da poesia. O mesmo termo hebraico pode se referir a uma
melodia musical "de acordo com Alamote" (cf. o título do Salmo 46). Se assim for, estaria conectado com o
Salmo 49. Isto pode ser o porquê a NJB omite essa linha.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo refere-se a uma ocasião histórica ou escatológica?
2. Jerusalém será a capital de YHWH na nova era?
3. Por que Sl. 48.2 é tão controverso? Os autores bíblicos utilizaram terminologias e imagens de fontes pagãs?
4. Salmo 48.4-8 descreve um evento assim como Salmo 2?
5. Liste os elementos universais neste salmo.
6. O Sl. 48.12-13 descreve um ritual de procissão? Se assim for, existem outros como este no AT?
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SALMO 49
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A loucura de confiar nas
Riquezas
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Um Salmo dos
filhos de Coré

A confiança do Tolo

Meditação sobre a
transitoriedade da vida e da
riqueza

A Loucura de Confiar
nas Riquezas

A futilidade da riqueza

49.1-4

49.1-4

49.1-4

49.1-4

49. 1-2
49.3-4

49.5-9

49.5-9

49.5-9

49.5-9

49.5-6
49.7-8
49.9

49.10-12

49.10-12

49.10-12

49.10-12

49.10
49.11
49.12-13

49.13-15

49.13-15

49.13-15

49.13-15
49.14a-c
49.14d-15

49.16-20

49.16-20

49.16-20

49.16-18

49.16-17
49.18-19

49.19-20
49.20

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O Salmo 49 é um salmo de sabedoria (Sl 37). Dirige-se a comunidade da aliança, não a YHWH. Ele tem
muito mais em comum com o livro de Provérbios do que parece ter com o resto do Saltério. Observe o
paralelismo e terminologia do Sl. 49.3-4, 10-12, 13.
B. O assunto é semelhante ao Salmos 37 e 73, que é basicamente descrito como "os dois caminhos"; um
caminho que conduz à vida e um caminho que conduz à morte (Sl. 1 e Dt. 30.1, 15, 19). As duas formas são
particularmente vistas em Sl. 49.3 e 5 em comparação com Sl. 49.6.
C. O tema é a loucura de confiar na riqueza humana, terrena. Isso é um pouco surpreendente, porque riqueza e
o sucesso eram vistos como um sinal da bênção de YHWH na obediência da aliança (cf. Lv. 26; Dt 27-30).
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 49.1-4
1
Povos todos, escutai isto;
dai ouvidos, moradores todos da terra,
2
tanto plebeus como os de fina estirpe,
todos juntamente, ricos e pobres.
3
Os meus lábios falarão sabedoria,
e o meu coração terá pensamentos judiciosos.
4
Inclinarei os ouvidos a uma parábola,
decifrarei o meu enigma ao som da harpa.
49.1 o Salmo 49.1 tem dois IMPERATIVOS paralelos ("escutai" [Qal IMPERATIVO] e "dai ouvidos"
[Hiphil IMPERATIVO]). É significativo que o autor deste Salmo viu que isso tinha implicações universais muito
além das fronteiras da Terra Prometida (cf. Sl. 45.16; 46.10; 47.1-2, 7-9; 48.2, 10; 49.1; 50.1, 4, 12, ou seja,
"todos os povos", "todos os habitantes do mundo" veja Tópico especial: Eterno Plano Redentor de YHWH). Deve
ser lembrado que a Literatura da Sabedoria (veja Tópico Especial: Literatura da Sabedoria) foi um gênero literário
bem conhecido e popular na ANE.
A palavra "mundo" (BDB 317) é rara e pode significar
1. A vida - Jó 11.17; Sl. 39.5; 89.47
2. O mundo - Sl. 17.14
Lembre-se que o significado é determinado pelos contextos, não pelos dicionários / léxicos.
49.2 "tanto plebeus como os de fina estirpe" Esta é uma metáfora muito comum em hebraico usada para
expressar dois extremos, e, assim, incluir tudo no meio (note o paralelo "ricos e pobres"). Esta frase em si é muito
incomum porque ela é literalmente "os filhos dos homens" e "os filhos dos homens", mas pode ser um jogo de
duas palavras diferentes para "homens". A primeira é a palavra adam (BDB 9), que geralmente significa
"humanidade". A segunda é a palavra ish (BDB 35), o termo geral para uma pessoa do sexo masculino. É também
possível que as duas frases sejam sinônimas (NEB, cf. Sl. 62.9; Is. 2.9; e NET Bible).
49.3 "sabedoria... judiciosos" Ambos os termos são PLURAL (um PLURAL DE MAJESTADE), que é uma forma de
expressar uma ideia superlativa. Esta é a mais alta sabedoria e o entendimento mais profundo. Este professor de
sabedoria inspirada fala a verdade de Deus.
NASB, NKJV,
NRSV
"meditação"
TEV, REB
"pensamentos"
NJB
"sussurros"
JPSOA
"fala"
NAB
"enunciado"
Esta é a única ocorrência desta forma de raiz, ( הגהBDB 212). O significado básico da raiz é "gemer", "suspirar",
"proferir".
Neste contexto, refere-se aos pensamentos internos do salmista. Ele pode ser:
1. um sábio / filósofo
2. levita / cantor
3. sacerdote / teólogo
49.4 "Inclinarei os ouvidos a uma parábola" Esta é uma metáfora marcante sobre ouvir atentamente um
provérbio, de modo a compreender o seu significado. O termo "provérbio" (BDB 605) é um termo da sabedoria
antiga, que parece ter o conceito de um enigma, difícil de dizer, ou uma verdade misteriosa. No entanto, a segunda
linha de Sl. 49.4 pode, eventualmente, ser uma maneira de dizer que ele vai indicar um enigma (BDB 295), e em
seguida, dar o seu significado. As duas metades do Sl. 49.4 parecem mostrar a forma básica da sabedoria. O autor
vai afirmar esta verdade de uma forma que as pessoas de sua cultura / mundo possam compreendê-la.
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 49.5-9
5
Por que hei de eu temer nos dias da tribulação,
quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem,
6
dos que confiam nos seus bens
e na sua muita riqueza se gloriam?
7
Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir,
nem pagar por ele a Deus o seu resgate
8
(Pois a redenção da alma deles é caríssima,
e cessará a tentativa para sempre.),
9
para que continue a viver perpetuamente
e não veja a cova;
49.5-9 "Por que hei de eu temer nos dias da tribulação" Este é o tema que será desenvolvido neste Salmo.
As pessoas piedosas sempre me perguntam sobre a injustiça da vida (cf. Jó, Salmos 73; Habacuque). Muitas
vezes os maus prosperam e os justos sofrem. Isto parece violar Levítico 26 e Deuteronômio 27-30.YHWH queria
usar a abundância e a prosperidade do seu povo para atrair as nações para Si. No entanto, por causa da Queda em
Gênesis 3, mesmo a humanidade na aliança não poderia manter a Lei. A prosperidade somente viria para pessoas
violentas, gananciosas e poderosas.
Deus não criou este mundo para ser assim. Seu povo não se moldou ao seu caráter (cf. Ez. 36.22-23). A
humanidade caída não pode salvar / resgatar a si, as suas famílias ou seus vizinhos!
49.5 "quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem" A KJV usa a palavra "calcanhares" no lugar de
"inimigos". O termo hebraico literal (BDB 784) parece relacionar-se com Jacó enquanto ele segurava o calcanhar
de seu irmão quando ele nasceu e, portanto, foi nomeado o "trapaceiro", "suplantador", ou "usurpador". Este é o
conceito da palavra "inimigos" aqui.
49.6 "dos que confiam nos seus bens" Este VERBO "confiar" (BDB 105, KB 120) ocorre principalmente em
Salmos e Isaías (cf. Is. 26.3-4; 30.15). No Salmo 37, aprendemos que devemos confiar somente em Deus! Este
versículo é exatamente o oposto, os seres humanos confiando em si ou em suas posses materiais (cf. Jó 31.24; Sl
62.10; Pr. 11.28; 23.4-5; Mc. 10.23-31; 1 Tm. 6.17-19). Veja Tópico Especial: Riqueza.
49.7 "Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir" Em hebraico, o termo "irmão" (BDB 26) aparece
em primeiro lugar para dar ênfase. NEB, REB, RSV, NRSV muda ( חאirmão) para ( אךcertamente, BDB 36). A
UBS Text Project (p. 245) dá "irmão" de uma classificação "A". O hebraico afirma que uma pessoa não pode
remir (ou seja, salvar, livrar) a si mesmo.
49.7, 8 "remir...resgate... redenção..." Há dois VERBOS hebraicos.
1. "remir" - BDB 804, KB 911, Qal INFINITIVO ABSOLUTO e VERBO IMPERFEITO da mesma raiz para dar
ênfase
2. "resgate" (não BDB 145 I) - BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO com BDB 497 I, literalmente "um homem
não pode dar a Deus o preço de sua vida"
Ambos se referem à compra de alguém como escravo ou o encarceramento de um prisioneiro de
guerra. Veja Tópico Especial: Resgate / Remir.
49.8-9 "Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre" Este é um pensamento
entre parênteses que enfatiza que não importa o quão rico é um homem, o preço a pagar para prolongar a vida ou
garantir uma vida após a morte, é muito alto. Este é o lugar onde o evangelho de Jesus Cristo são as boas novas
(cf. Isaías 53; Marcos 10.45; 2 Co. 5.21)!
Observe o paralelismo.
1. e cessará a tentativa para sempre (BDB 761) - BDB 292, KB 292, Qal PERFEITO com waw
2. que continue a viver perpetuamente (BDB 664) - BDB 310, KB 309, Qal jussivo
3. não veja a cova (BDB 1001) - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFEITO
É difícil para os cristãos interpretarem textos como este porque nós lemos os nossos entendimentos no NT e as
definições das palavras para estes contextos no AT. Originalmente não está relacionado com Isaías 53 ou João
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3.16. Este lida com uma vida longa, saudável, próspera. A riqueza não pode garantir isso! Em um mundo caído,
até mesmo a obediência na aliança não poderia garantir isso (ou seja, Jó, Isaac, Israel).
Há certamente algumas dicas de vida após a morte no AT (Jó 14.14-15; 19.25-27; Sl. 16.10; Dn. 12.2), mas na
sua maior parte o AT lida com isso em vida!
49.8 "caríssima" No contexto do AT, o custo do resgate / redenção era:
1. a morte de um animal inocente, como substituição (cf. Lv 4) pela alma pecadora de um ser humano
(Levítico 16) ou para uma comunidade de fé
2. no Salmo 51 não havia nenhum sacrifício pelo pecado intencional de Davi (cf. Lv. 4.2, 22, 27; 5.15-18;
22.14), por isso Davi ofereceu "um coração quebrantado e contrito" ( Sl. 51.17)
3. o custo final foi pago pelo "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" (cf. João 1.29). Isto foi predito
em Is. 52.13-53.12 (ou seja, o Servo Sofredor). Este conceito de expiação substitutiva foi documentado por
Jesus (cf. Mc. 10.45), Paulo (cf. Gl. 1.4; 1 Co. 15.3; 2 Co. 5.21), Pedro (cf. 1 Pd. 2.21-24), e o autor de
Hebreus (cf. Hb. 7.26-27; 9.28).
49.9 "para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova" Aqui está o problema da riqueza ela não
oferece respostas definitivas, não pode tornar uma pessoa reta diante de Deus e não pode prolongar a vida.
Portanto, é uma falsa esperança, é um brilho que dura apenas por um momento e acaba. A única luz verdadeira, a
única esperança verdadeira e a única vida verdadeira é encontrada em Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 49.10-12
10
porquanto vê-se morrerem os sábios
e perecerem tanto o estulto como o inepto,
os quais deixam a outros as suas riquezas.
11
O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e,
as suas moradas, para todas as gerações;
chegam a dar seu próprio nome às suas terras.
12
Todavia, o homem não permanece em sua ostentação;
é, antes, como os animais, que perecem.
49.10 "porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto" Embora esta
metáfora seja semelhante ao encontrado em Eclesiastes 2.15, 16, ela é usada aqui em um sentido diferente. Aqui a
morte de todas as coisas, incluindo as pessoas e os animais, está relacionada. A sua incapacidade de adquirir uma
vida mais longa através da riqueza. Parece haver três pessoas diferentes ou grupos envolvidos no Salmo 49.10; a
(BDB 314) pessoa sábia, e a pessoa estulta (BDB 493), e a pessoa inepta (BDB 129). Porque os animais são
mencionados em Sl. 49.12 e 20, alguns veem isso se referindo aqui no "inepto" (BDB 129, como animal, cf. Sl.
73.22).
TÓPICO ESPECIAL: TERMOS PARA PESSOAS TOLAS
Esta atitude / pessoa é expressa por vários termos OT.
1. "Tolo", "pessoa tola" (BDB 17, KB 21) - cf. Jó 5.2,3; Sl. 107.17; Pro. 1.7 (e muitos mais); Isa. 19.11;
35.8; Jer. 4.22; Ose. 9.7
2. "O Auto-confiante " (BDB 493, 489 KB) - cf. Sl. 49.10; 92.6; 94.8; Pro. 1.22,32 (muito mais); Ecl. 2.1416; 5.1, 3,4 (muito mais)
3. "Pessoa vazia" (BDB 614, 663 KB) - cf. Deut. 32.6,21; II Sam. 3.33; 13.13; Jó 2.10; 30.8; Sl. 14.1; 39.8;
53.1; 74.18,22; Pro. 17.7,21; 30.22; Jer. 17.11
4. "Cabeça-dura" (BDB 698, 754 KB) - cf. Gen. 31.28; I Sam. 13.13; II Sam. 15.31; 24.10; I Cr. 21.8; II Cr.
16.9; Ecl. 2.19; 10.3,14; Isa. 44.25; Jer. 5.21
Jesus usou três palavras para descrever pessoas tolas.
1. aphr n, Lucas 11.40; 12.20
2. ano tos, Lucas 24.25
3. m ros, Mt 5.22; 23.17, 19
As declarações mais fortes de Jesus a respeito do uso de uma caracterização de uma pessoa por uma outra está
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em Mt 5.22, onde m ros reflete a palavra aramaica raça, que significa incapacitado de vida.Esta seção não está
lidando com quais títulos específicos alguém pode ou não pode chamar outra pessoa, mas com a atitude de um
suposto crente para com os outros, especialmente os irmãos da aliança.
O termo grego, M ros, traduzido para "tolo" foi concebido para refletir o termo aramaico raca. No entanto,
o jogo de palavras de Jesus não se relacionava com a palavra grega m ros, mas principalmente com a palavra
hebraica m reh, BDB 598, o que significava "rebelar-se contra Deus" (cf. Nm 20.10; Dt. 21.18, 20; veja FF
Bruce, Answers to Questions, p. 42). Jesus chamou os fariseus por esse mesmo termo no Mt. 23.17. Não só as
nossas ações, mas nossos motivos, atitudes e propósitos determinam o pecado contra o nosso companheiro
humano. Assassinato, como entendido por Deus, pode ser um pensamento! O ódio para com o nosso irmão ou
irmã mostra claramente que não conhecemos a Deus (cf. 1 João 2.9-11; 3.15, e 4.20). Socialmente falando, um
pensamento de ódio é melhor do que a morte, mas lembre-se que esta seção da Escritura significa a quebra de
toda a auto-justiça e orgulho de alguém em sua própria bondade.
Paulo segue o AT e Jesus ao usar vários termos para descrever pessoas tolas.
1. aphr n, I Co 15.36; II Co 11.16, 19; 12.6, 11
2. m ros, I Co 3.18; 4.10 e forma relacionada em Rm 1.22
As pessoas que alegam conhecer a Deus, mas pensam e agem de maneiras inapropriadas,
são freqüentemente caracterizadas como pensadores pobres! Os comentários sarcásticos de Paulo,
tão freqüentes em I e II Coríntios, revelam este tipo de pessoa. Elas eram tão confiantes que elas possuíam o
conhecimento que não podiam ver nem reconhecer o verdadeiro conhecimento!
▣ "deixam a outros as suas riquezas" Mais uma vez, Ec. 2.18-23 é muito útil. Não importa o quão rico é uma
pessoa, quando ele / ela morre, tudo fica para os outros.
49.11 "seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas" O texto hebraico da MT usa a ideia de que
a pessoa rica acredita que ela e sua riqueza vão durar para sempre. No entanto, a LXX muda o pensamento para
"suas sepulturas serão as suas casas para sempre." Independente de qual for correto, ainda mostra a loucura final
de se confiar nas riquezas.
A UBS Text Project (p. 246) usa
1.  קרבם- seu meio (NASB, "pensamento interior", BDB 899)
2.  קברם- suas sepulturas (BDB 868). Ela dá uma classificação "B" (algumas dúvidas) para a opção nº 2 (cf.
NJB, REB, JPSOA, LXX, Síria, Vulgata)
O termo "casas" provavelmente se refere à túmulos elaboradamente decorados e caros. Estes, assim como os
faraós, pensavam que monumentos físicos feitos para si mesmos asseguravam a sua memória e, em certo sentido,
a sua imortalidade.
▣ "chegam a dar seu próprio nome às suas terras" Uma maneira que os seres humanos tentam assegurar que
sejam lembrados é através da nomeação de localizações geográficas com seus nomes (ou ações legais em seus
nomes). Isto também é uma loucura, já que os nomes mudam de tempos em tempos.
49.12 "o homem não permanece em sua ostentação" Em uma tentativa de fornecer um paralelismo sinónimo
no Sl. 49.12 e 20, a NEB e a REB mudam para "em honra" (NASB, "ostentação"), ביקר, PREPOSIÇÃO  בe BDB 430,
"gado" (NEB, REB, "forno"), בקר, BDB 133
A UBS Text Project (p. 247) dá "em honra" uma classificação "B" (algumas dúvidas) em Sl. 49.12, da uma
classificação "A" (alta probabilidade) em Sl. 49.20. É óbvio que o orgulho e a arrogância dos ricos está sendo
enfatizada aqui.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 49.13-15
13
Tal proceder é estultícia deles;
assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Selah.
14
Como ovelhas são postos na sepultura;
a morte é o seu pastor;
pela manhã, os justos triunfarão sobre eles;
eles descem diretamente para a cova,
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onde a sua formosura se consome;
a sepultura é o lugar em que habitam.
15
Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte,
pois Ele me tomará para si. Selah.
49.13 "Tal proceder é estultícia deles" O tolo refere-se a (1) o homem que afirma conhecer Deus, mas vive
como se Deus não existisse ou (2) a pessoa notoriamente do mal. Não há realmente nada parecido com um ateu no
AT (cf. Is. 53.1).
"Caminho" é uma expressão idiomática no AT para estilo de vida. Veja as notas em Sl. 1.1.
▣ "mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem" Isto refere-se àqueles que os ricos arrogantes
influenciam com a sua filosofia de vida. Pode referir-se a seus filhos, seus alunos, outras pessoas que estão
tentando ser ricas, ou seus amigos. Este é o resultado final de uma falsa visão de mundo (cf. Mt. 15.14; Lucas
6.23).
▣ "Selah" Esta é uma palavra sobre a qual há muita discussão, mas pouca unanimidade. Alguns dizem que se
refere a:
1. uma pausa
2. um crescente
3. um interlúdio musical
4. sempre, de acordo com os rabinos
O próprio fato de que existem tantas interpretações significa que ninguém realmente sabe. Veja as notas em
Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
49.14 "como ovelhas são postos na sepultura" O termo Sheol se refere ao "reino dos mortos" no AT. Foi visto
como um lugar de consciência, mas não havia nenhuma alegria, nenhuma comunhão, e uma perspectiva sombria
de muitos dias calmos e escuros. Veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?
▣ "a morte é o seu pastor" isto literalmente "a morte os alimenta." Que terrível paralelo com a beleza de
Sl. 23.1. A morte atrai aqueles com os prazeres deste mundo, mas no final, isto é veneno (cf. Provérbios 1-8).
▣ "os justos triunfarão sobre eles" Esta verdade é ensinada em toda a Bíblia (cf. Dn. 7.18; Ml. 4.3; 1 Co. 6.2;
Ap. 2.26).
▣ "pela manhã" Isso poderia se referir a
1. a luz da verdade de Deus
2. A luz da vida
3. O conceito da manhã escatológica ou o início de um novo dia
A NIDOTTE, vol. 1, p. 327, tem uma boa lista de expressões representadas pela "luz".
1. salvação - Sl. 27.1; Is. 49.6
2. prosperidade e paz - Is. 45.7
3. aliança de YHWH - Is. 42.6
4. justiça e retidão - Is. 51.4; 59.9
5. bênção - Sl. 89.15
6. Deus, Ele mesmo - Sl. 27.1; Is. 60.1-3, 19-20
7. O Servo Sofredor - Is. 42.6; 49.6
8. Messias - Is. 9.2
É possível dividir as consoantes hebraicas de forma diferente para "devem ir direto para a sepultura"
(NIDOTTE, vol. 1, p. 713). Isso se encaixa melhor na verdade central da estrofe (NRSV, REB).
▣ O VERBO "consumir" (BDB 115, KB 132, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO) é, literalmente, "desgaste". Portanto, o
pensamento da linha é
1. O Sheol vai comê-los (metáfora para o Sheol como um animal com um apetite voraz ou uma alusão ao deus
cananeu da morte, Mot, veja NASB Study Bible, p 785, nota de rodapé e AB, p 300).
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2. O organismo vai se desintegrar à poeira, como todos os corpos fazer após a morte (NRSV, TEV, JPSOA).
49.15 "Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si" Que tremenda
verdade Observe o elemento pessoal -" me "Aqui nós temos o início da afirmação de uma vida após a morte (ou
uma comunhão íntima com Deus aqui e agora ao longo da vida e a confiança que ela vai continuar!), com base
não nas obras do homem mas pelo amor de Deus. Aqui a fé pessoal, assim como uma vida de obediência e
confiança, é recompensada com a eternidade com o nosso Deus (veja notas no Sl. 23.6).
O termo "receber" (BDB 542, KB 534) foi utilizado em Gn. 5.24 por Enoque. Ele foi transladado para a
presença de YHWH!
Para Sheol veja notas no Sl. 6.5 e 9.13.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 49.16-20
16
Não temas, quando alguém se enriquecer,
quando avultar a glória de sua casa;
17
pois, em morrendo, nada levará consigo,
a sua glória não o acompanhará.
18
Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado,
e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo,
19
irá ter com a geração de seus pais,
os quais já não verão a luz.
20
O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento,
é, antes, como os animais, que perecem.
49.17 "pois, em morrendo, nada levará consigo" Esta é a verdade que aqueles que confiam na riqueza deixarão
tudo no momento da morte (cf. 1 Tm. 6.7). Apocalipse 14.13 nos diz que as boas ações seguirão após aqueles que
viveram para Deus. Há um livro da vida e um livro de obras (veja Tópico Especial: Os dois livros de Deus). Deus
recompensará aqueles que o amaram e serviram. O dia do julgamento está vindo, para aqueles que conhecem o
nosso Deus será um dia de recompensas, mas para aqueles que confiaram em si mesmos, será um dia de separação
eterna (cf. Mt. 25.31-46; Ap. 20.11-15).
▣ "Sua glória" Esta palavra hebraica (BDB 458 II, veja Tópico Especial: Glória) pode significar
1. Abundância
2. Honra
3. glória
▣ "acompanhará" Este VERBO (BDB 432, KB 434, Qal IMPERFEITO) denota a crença de que os mortos estão no
chão ou na terra. Veja Tópico Especial: Onde Estão os Mortos. Esta seria uma forma de expressar a descida para o
reino dos mortos. Os semitas do AT enterravam seus mortos queridos.
49.18 "Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado" Este versículo, obviamente, está relacionado com a
arrogância de se gabar de quem confia em seus próprios recursos. Mas a bajulação é ilusória. O mundo de Deus é
moral e cada um dará contas a Deus (cf. Dn. 12.2; Mt. 25.31-46; 2 Co. 5.8; Ap. 20.11-15).
Para "a si mesmo" (literalmente nephesh) veja notas em Sl. 3.2.
49.19 "irá ter com a geração de seus pais" Isso se refere ao fato de que o enterro no AT era feito muitas vezes
num túmulo da família, cavernas. Esta é uma alusão do AT de ser enterrado com a família.
▣ "os quais já não verão a luz" Isto provavelmente se refere ao mesmo conceito como Sl. 49.14. Isso pode
significar a luz da vida, a luz da verdade, mas possivelmente, isso poderia significar a escuridão do Sheol - a
morada daqueles que não conhecem nosso Deus (cf. Jó 3.16; 33.28, 30; Sl. 36.9).
49.20 Este é exatamente o mesmo que Sl. 49.12 e é um resumo adequado ao Salmo. É lamentável, mas uma
verdadeira imagem de um homem perdido e envolvido em seus recursos próprios (cf. Mt 7.13-14).
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o desejo do sábio judeu é o de poder falar com todo o mundo?
2. Quais as razões o salmista dá para não temer nos dias de adversidade?
3. Explique o termo "remir".
4. Como este Salmo está relacionado com Eclesiastes?
5. O que é o Sheol?
6. Qual é a implicação teológica de Sl. 49.15?
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SALMO 50
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus, o juiz do justo e do
ímpio
Introdução MT
Salmo de Asafe

Deus, o juiz justo

A Liturgia do Julgamento
Divino

A verdadeira Adoração

Adoração em Espírito e Verdade

50.1-6

50.1-3

50.1-2

50.1-2

50.1-3ª

50.3-6

50.3-6

50.3b-4

50.4-6
50.5-6
50.7-15

50.7-11

50.7-11

50.7-11

50.7
50.8-9
50.10-11

50.12-15

50.12-15

50.12-15

50.12-13
50.14-16ª

50.16-21

50.16-21

50.16-18

50.16-18

50.16b-17
50.18-19

50.19-21

50.19-21
50.20-21

50.22-23

50.22-23

50.22-23

50.22-23

50.22-23

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é outro Salmo que contém um elemento universal (cf. Sl. 50.1, 4, 12; Sl. 45.16; 46.10; 47.2; 48.2, 10;
49.1). Esta é outra maneira de afirmar YHWH como o Criador (Salmo 104), o único Deus (veja Tópico
Especial: Monoteísmo).
B. Porque Ele é o Criador, Ele é o único juiz. Os seres humanos serão julgados por sua relação com Deus de:
1. fé (veja Tópico Especial: acredite, confiança, fé e fidelidade no AT)
2. obediência (veja Tópico Especial: Guardar)
3. adoração (veja Tópico Especial: Adoração)
não apenas o cumprimento em formas rituais ou litúrgicas. A verdadeira fé está no coração antes da mão!
C. Este salmo não é sobre o julgamento de todos os seres humanos, mas o julgamento do povo da aliança
enquanto o céu, a terra e todos os povos o contemplam. Este julgamento é para os fins de:
1. restaurar alguns a fé sincera
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2. revelar a falsa fé de alguns
D. Este Salmo descreve:
1. aqueles que são seguidores orientados por rituais (Sl. 50.7-15)
2. aqueles que são seguidores infiéis (Sl. 50.16-21)
3. breve resumo em Sl. 50.22-23
E. Há muitas alusões a falar, observe:
1. falado, Sl. 50.1a
2-3. convocado (ou seja, para testemunhar ou depor), Sl. 50.1b, 4
4. não em silêncio, Sl. 50.3, 21a
5-6. discurso direto de YHWH, Sl. 50.5, 7
7. declare, Sl. 50.6a
8. falarei, Sl. 50.7a
9. Vou testemunhar, Sl. 50.7b
10. reprovar, Sl. 50.8, 21
11. sacrifício de ação de graças, Sl. 50.14a, 23a
12. YHWH diz, Sl. 50.16a (grande parte deste Salmo é YHWH falando, Sl. 50.5, 7-15, 16-21, 22-23)
13. diz, Sl. 50.16b
14. Minhas palavras, Sl. 50.17b
15. sua boca, Sl. 50.19a
16. sua língua, Sl. 50.19b
17. falar, Sl. 50.20a
18. calúnia, Sl. 50.20b
Por suas palavras, você os conhecerá, pois, suas palavras revelam seus corações (ou seja, ambos os grupos, cf. Mt.
12. 33-37; Lucas 6.45).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 50.1-6
1
Fala o Poderoso, o SENHOR Deus,
e chama a terra desde o Levante até ao Poente.
2
Desde Sião, excelência de formosura,
resplandece Deus.
3
Vem o nosso Deus e não guarda silêncio;
perante ele arde um fogo devorador,
ao seu redor esbraveja grande tormenta.
4
Intima os céus lá em cima
e a terra, para julgar o seu povo.
5
Congregai os meus santos,
os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios.
6
Os céus anunciam a sua justiça,
porque é o próprio Deus que julga. Selah.
50.1-6 Esta estrofe caracteriza YHWH como o justo Juiz (cf. Sl. 50.6). O cenário de grande parte deste Salmo é a
cena de tribunal.
1. chama a terra, Sl. 50.1, 4
2. As duas as eternas testemunhas - céu e terra (cf. Dt. 4.26; 30.19; 31.28; 32.1), Sl. 50.4
3. O próprio Deus é juiz, Sl. 50.6
4. eu vou testemunhar contra você, Sl. 50.7; observe que o mundo inteiro, céu e terra, são chamados a
testemunhar as acusações de YHWH contra o Seu povo da aliança.
50.1 Observe os nomes / títulos da Divindade usados (veja Tópico Especial: Nomes Usados para a Divindade).
1. El, Sl. 50.1 - BDB 42, nome genérico para Deus na ANE a partir da raiz, "ser forte"
2. Elohim, Sl. 50.1, 2, 3, 6, 7 (duas vezes), 14, 16, 23 - BDB 43, Deus como criador, provedor e sustentador
de toda a vida
3. YHWH, Sl. 50.1 - BDB 217, Deus que realiza aliança, Deus como Salvador, Redentor (Sl. 50.5)
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4. Elyon, Sl. 50.14 - BDB 751 II, veja nota completa em Sl. 46.4b, "Altíssimo" (cf. Dt. 32.8; Sl. 9.2; 21.7;
Etc.)
5. Eloah, Sl. 50.22 - BDB 42, SINGULAR de Elohim (principalmente em Jó)
É possível que os três primeiros são destinados a formar um título (cf. Js. 22.22). A LXX, NJB e AB (p. 304)
sugerem, "O Deus (El) dos deuses (Elohim) é YHWH." Houve alguma razão literária / teológica que liga estes
três nomes em uma série, mas isto se perdeu aos modernos.
▣ "terra" Esta é a palavra hebraica erets (BDB 75, veja Tópico Especial: terra, país, Terra). Um termo paralelo,
"mundo" (BDB 385, cf. Sl. 9.8; 18.15; 19.4; 24.1; 33.8; 50.12), é usado principalmente em Salmos e Isaías.
▣ "desde o Levante até ao Poente" A frase (cf. Sl. 113.3) é uma expressão idiomática de universalidade, tal
como "a partir do leste para o oeste." Todos os povos são intimados a corte de YHWH. Este conceito é trazido
para o NT como
1. o julgamento da ovelha e da cabra em Mt. 25.31-46
2. O tribunal de Cristo de 2 Co. 5.10
3. julgamento do grande trono branco de Ap. 20.11-15
Isto é mencionado em 1 Coríntios 15.25-28. Os seres humanos vão dar contas a Deus de sua mordomia do dom
da vida!
50.2 "Sião" Aqui na cidade de Deus, Jerusalém, é caracterizada como "a perfeição da beleza." Em Sl. 48.2 ela é
chamada, de "bela elevada, a alegria de toda a terra". Ambas estas frases descritivas são combinadas em
Lm. 2.15. Veja as notas em Sl. 2.2; 9.11; 20.1. Veja Tópico Especial: Moriá. Salem, Jebus, Jerusalém, Sião.
▣ "resplandece Deus" Este mesmo VERBO (BDB 422, KB 424, Hiphil IMPERATIVO) é usado em Sl. 80.1
(Hiphil IMPERATIVO) e Sl. 94.1 (também Hiphil IMPERATIVO). No Salmo 49.14 eu listei como as imagens de luz
são usadas para se referir a coisas diferentes. Deus é a luz do mundo (cf. Sl. 27.1; Is. 60.1-3, 19-20) e também é o
Seu Filho (cf. João 8.12; 12.35). Por causa Deles, assim também são os seus fiéis seguidores (cf. Mt. 5.14; 6.23;
João 12.36).
50.3 Este versículo começa com dois JUSSIVOS ("vem...").
1. Vem o nosso Deus - BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. não guarda silêncio - BDB 361, KB 357, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
O dia do Julgamento chegou e o povo de Deus é o primeiro a ser cobrado (cf. Jr. 25.29; 1 Pd. 4.17).
▣ "perante ele arde um fogo devorador" O fogo é muitas vezes associado a:
1. a santidade / pureza de Deus - Dn. 7.10
2. limpeza - Nm. 31.23
3. julgamento - Lv. 10.2; Nm. 16.35
Para uma lista completa das imagens associada com "fogo", veja o Tópico Especial: fogo.
Neste contexto, está associado com a destruição física na Terra, que ocorre quando o Deus santo se aproxima
("vem", Sl. 50.3a) da Sua criação caída (cf. Sl. 18.7-15; 97.1-6).
50.4 "céu... terra" Estas são as duas testemunhas requeridas (cf. Nm 35.30; Dt. 17.6; 19.15). Para YHWH levar
seu povo ao tribunal (Sl. 50.4-5, 7, 16-21, 22-23). Estes representam as duas primeiras coisas criadas (ou seja, o
planeta e sua atmosfera).
50.5 "congregai" Este VERBO (BDB 62, KB 74, Qal IMPERFEITO) é contextualmente paralelo a "intima" (Sl.
50.1, 4). Observe que são "os santos" (ou seja, o povo da aliança) que estão reunidos para o Dia do Julgamento
(ou seja, "o tribunal de Cristo", em 2 Co. 5.10, também é para os crentes, não incrédulos).
▣ Observe como os seguidores orientados para o ritual são descritos.
1. Meus santos, Sl. 50.5
2. aqueles que fizeram comigo uma aliança por meio de sacrifícios, Sl. 50.5
3. O meu povo, Sl. 50.7 (terminologia de aliança)
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4. eles são ordenados a (Sl. 50.14-15)
a. oferecer um sacrifício de ação de graças (Qal IMPERATIVO)
b. pagar seus votos com o Altíssimo (Piel IMPERATIVO)
c. invocam YHWH no dia da angústia (Qal IMPERATIVO)
▣ "meus santos" Esta palavra / titulo (BDB 339) é usado frequentemente em Salmos para se referir aos fiéis
seguidores (veja notas em Sl. 4.3, 12.1; 16.10; 18.25; 30.4; 31.23; 32.6; 37.28; 43.1; 52.9, etc.). No Salmo 16.10,
refere-se pela tipologia e o NT cita o Messias (veja Tópico Especial: Messias).
Aqui denota que os israelitas se concentram demais em rituais de sacrifício e não o suficiente sobre a fé pessoal
e o estilo de vida de acordo com Deus.
▣ "comigo" Mesmo uma cena de julgamento é um chamado à comunhão íntima. Para os ímpios é um chamado
para o julgamento e separação! Para os crentes orientados para o ritual, é um chamado para a mudança.
▣ "aliança" Este termo teológico fundamental (BDB 136) não é hebraico. Este conceito descreve melhor um
Deus soberano e uma escolha ordenada, continua e responsável, em nome das criaturas humanas (veja Tópico
Especial: Aliança).
▣ "por meio de sacrifícios" Veja Tópico Especial abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: SISTEMAS SACRIFICIAIS DO ANTIGO ORIENTE PRÓXIMO
(Essas notas são parte das notas de Panorama do AT. Também observe o gráfico em NIDOTTE, vol. 4, pp.
1020-1021)
I. Leis rituais na Mesopotâmia
A. O sacrifício era fundamentalmente uma refeição oferecida a um deus. O altar era a mesa do deus
onde a refeição era colocada. Ao lado do altar estava o braseiro de incenso que era para atrair a
atenção do deus. Não havia nenhuma implicação ritual no sangue. O portador da espada cortava a
garganta do animal. A comida era compartilhada entre os deuses, o sacerdote-rei e os acompanhantes.
O ofertante não recebia nada.
B. Não havia sacrifício expiatório.
C. Doença ou dor era punição dos deuses. Um animal era trazido e destruído; este atuava como um
substituto para o ofertante.
D. O ritual de Israel era diferente e distinto. Parece ter originado numa pessoa devolvendo a Deus parte
de seu trabalho pela comida necessária (cf. Gn 4.1-4; 8.20-22).
II. Leis rituais em Canaã (muito similares às de Israel)
A. Fontes
1. relatos bíblicos
2. literatura fenícia
3. Tabletes de Ras Shamra de Ugarte concernente às divindades e mitologia cananéias de
aproximadamente 1400 A.C.
B. Os sacrifícios de Israel e Canaã são muitíssimo parecidos. Contudo, não há nenhuma ênfase colocada
no sangue da vítima nos sacrifícios de Canaã.
III. Leis rituais no Egito
A. Sacrifícios eram oferecidos, mas não enfatizados.
B. O sacrifício não era importante mas a atitude do sacrificador era.
C. Os sacrifícios eram feitos para parar a ira dos deuses.
D. O ofertante esperava por salvação e perdão.
IV.
Sistema Sacrificial de Israel – os sacrifícios de Israel estavam mais próximos aos de Canaã embora não
necessariamente relacionados com eles em tudo.
A. Frases Descritivas
1. O sacrifício era uma expressão espontânea da necessidade da humanidade por Deus.
2. As leis do AT que regulamentam o sacrifício não podem ser ditas que iniciam o sacrifício (cf. Gn
7.8; 8.20).
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V.

3. O sacrifício era uma oferta (animal ou vegetal).
4. Deve ser uma oferta que era totalmente ou parcialmente destruída sobre um altar em homenagem
a Deus.
5. O altar era o lugar do sacrifício e simbolizava a presença divina.
6. O sacrifício era um ato de adoração externa (uma oração que era encenada).
7. A definição de sacrifício é "orações encenadas" ou "orações ritualizadas". A significância do ritual
e nosso preconceito cultural contra ele é revelado em Gordon J. Wenham (Tyndale, Numbers
[Números], p. 25-39). Levítico e Números ambos contêm grandes quantidades deste tipo de
material que mostra sua importância para Moisés e Israel.
B. O sacrifício envolvia
1. Presentes para Deus
a. evolvem reconhecimento que tudo da terra é do Senhor
b. tudo que uma pessoa tem, deve a Deus
c. portanto, é justo que as pessoas tragam tributo a Deus
d. era um tipo especial de tributo ou presente. Era algo que o homem necessitava para manter sua
própria existência. Era mais do que apenas dar algo, era algo que ele precisava. Era dar uma
parte de si mesmo para Deus.
e. destruindo o presente ele não pode ser recuperado
f. uma oferta queimada se torna invisível e sobe para o domínio de Deus
g. altares mais antigos eram erigidos em lugares onde Deus aparecia. O altar veio a ser
considerado como um lugar santo, portanto, a oferta era levada lá.
2. Expressar consagração da vida inteira de alguém a Deus
a. A oferta queimada era um dos três sacrifícios voluntários.
b. O animal inteiro era queimado para expressar a Deus nossa profunda homenagem sentida.
c. Isto era um presente muito expressivo para Deus.
3. Comunhão com Deus
a. aspecto de comunhão do sacrifício
b. um exemplo seria a oferta pacífica que simbolizava Deus e o homem em comunhão
c. o sacrifício era feito para obter ou recuperar esta comunhão
4. Expiação do pecado
a. quando o homem pecava ele tinha que pedir a Deus para restaurar o relacionamento (aliança)
que o homem tinha quebrado
b. não havia refeição comunal com a oferta do pecado por causa do relacionamento quebrado
c. a significância do sangue
1) colocado no altar para o homem
2) colocado no véu para o sacerdote
3) colocado no propiciatório para o Sumo Sacerdote e a nação (Levítico 16)
d. havia dois tipos de ofertas pelo pecado. A segunda é chamada a oferta pela culpa ou oferta pela
transgressão. Nela o ofensor devia devolver a seu companheiro israelita aquilo que foi tomado
ou danificado junto com o sacrifício animal.
e. não havia sacrifício para pecado premeditado ou intencional, 4.1, 22, 27; 5.15-18; 22.14
Procedimentos de Levítico para Os Diferentes Sacrifícios
A. Levítico 1
1. Fórmula Introdutória, "O Senhor falou a Moisés", 1.1,2; 4.1; 5.14; 6.1, 19; 7.22, 28
a. Do gado ou rebanho
b. "Quando", v. 2 mostra que isto não era mandatório mas voluntário
2. Oferta Queimada
a. Altar
1) O altar de bronze, que era também chamado altar da oferta queimada, altar junto à porta do
Tabernáculo, ou altar de madeira de cetim, coberto com bronze (cf. Êxodo 27)
2) Isto o distinguia do altar do incenso (altar de ouro) no Lugar Santo (cf. Êxodo 30)
3) brasas do altar de bronze eram levadas para o altar do incenso
4) o altar de bronze ficava exatamente no meio da entrada do Tabernáculo
5) o altar tinha pontas que eram sua parte mais sagrada. O sangue era aplicado às pontas (cf.
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Êx 30.10).
6) As pontas eram possivelmente para:
a) símbolo das mãos para levantar a oferta
b) símbolo de força ou poder dominante (Dt 33.17; II Sm 22.3)
c) mais tarde, qualquer que agarrasse as pontas do altar estava seguro até que seu caso era
decido pela corte (I Rs 1.50, 51; 2.28)
b. A Oferta
1) novilho sem manha que foi mencionado primeiro por causa de sua importância e custo, v. 3
2) bode ou carneiro, v. 10
3) rolas ou pombinhos, v. 14 (provisão para o pobre)
c. Lugar da Oferta Queimada era na porta da Tenda da Congregação
d. Pôr as Mãos – isto era somente para os touros, não para bodes, ovelhas ou pássaros, v. 4
1) o ofertante fazia isso ele mesmo (não o sacerdote)
2) muitos acham que era uma ação simbólica da transferência da culpa
3) alguns acreditam que significava que
a) esse animal vem deste indivíduo particular
b) o sacrifício era para ser apresentado no nome do ofertante
c) o fruto deste sacrifício pertence ao que colocava suas mãos sobre o animal
e. Degolar
1) bezerro – "perante o Senhor" pelo homem que fazia o sacrifício. O ofertante tinha que
matar, tirar a pele e cortar o animal em pedaços. O papel do sacerdote (exceto no caso de
sacrifícios públicos) começava quando o homem trazia o animal para o altar.
2) carneiro ou bode, v. 11 – "ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor". Isto
designava um lugar específico para esses animais menores.
3) pássaro – O sacerdote matava e oferecia este sacrifício. O ofertante tinha que remover o
papo do pássaro.
f. Cuidando do Sangue
1) animais
a) O sacerdote jogava o sangue contra o altar, e o aspergia ao redor do altar.
b) A vida do animal estava no sangue (cf. Gn 9.4; Lv 17.11). A vida já pertencia a Deus,
portanto, o sangue não representava nenhuma parte do presente do homem.
c) O sangue do pássaro era drenado no lado do altar e não consumido no fogo.
g. Cuidando da Carne
1) Bezerro, v. 6
2) O ofertante tirava a pele da oferta. O sacerdote poderia ficar com a pele (cf. 7.8)
3) O ofertante cortava-o em pedaços
4) O sacerdote colocava a oferta sobre o altar num arranjo como estava quando vivo
5) As pernas e entranhas eram lavados com água da pia
6) O sacerdote queimava o animal todo no altar
3. Ocasião das Ofertas Queimadas
a. Festa dos Tabernáculos, Tendas
b. Dia da Expiação
c. Festa das Semanas, Primeiros Frutos ou Pentecostes
d. Festa das Trombetas
e. Mover o Molho (Lv 23)
f. Festa dos Pães Asmos, Páscoa
g. Começo dos meses, Lua Nova
h. Sábado
4. Significância da Oferta Queimada
a. Um presente a Deus
b. Vista como o tipo mais valioso de sacrifício
c. Parece tratar com o conceito de pecado em geral ou ação de graças
d. A mais perfeita representação da idéia sacrificial
e. Oferta simbólica da vida de alguém
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f. Representa consagração completa da vida de um individuo ao serviço de Deus
g. Valor graduado da oferta
1) bezerro
2) carneiro – bode
3) pássaros
h. Isto mostra que qualquer consciente da necessidade espiritual poderia se aproximar de Deus. Deus
fez provisão para todos os homens.
1) Instruções especiais para o Sacerdote, 6.8-12
a. A oferta queimada permanecia toda a noite na lareira do altar
b. O fogo devia permanecer queimando continuamente debaixo de uma oferta queimada
c. Instruções envolvendo a roupa do Sacerdote
d. Instruções envolvendo eliminação das cinzas
B. Levítico 2.1-16 (6.14-23)
1. Introdução
a. Este capítulo trata da oferta de grão
b. Oferta de grão era da raiz que significa "presente". Tornou-se um termo técnico para presentes
não-animal ou vegetal.
c. Depois do Exílio a oferta de grão aparece como um suplemento à oferta queimada e oferta
pacífica e os rabinos dizem que ela poderia ser oferecida sozinha pelos muito pobres.
d. Pacto de sal foi também mencionado em Nm 18.19 e II Cr 13.5. O sal era o oposto de fermento.
Era usado como um símbolo do pacto de Deus porque era não-corruptível e duradouro.
2. A Oferta de Grão envolvia o trabalho de alguém sendo dado a Deus.
a. Era um presente a Deus da comida diária do povo.
b. Era geralmente um suplemento (especialmente nos dias pós-exílicos) à oferta queimada ou
pacífica.
c. O sacrifício era a provisão de Deus para o sacerdote. Somente uma pequena parte era queimada
como um memorial do todo.
d. A palavra "memorial" descreve a porção oferecida, ou aquela parte que traz o todo diante do
Senhor.
e. O conceito do Novo Testamento da Ceia do Senhor como "memorial" expressa este conceito do
Antigo Testamento.
f. A distinção entre os termos "santo" e "santíssimo" são:
1) "santo"- o sacerdote e família poderiam comê-lo em qualquer lugar limpo
2) "santíssimo" – poderia somente ser comido pelos sacerdotes no átrio da Tenda da Congregação
3. Tipos
a. Farinha não cozida (para os ricos), 2.1-3
b. Paes ou bolos assados, 2.4-11
c. Espigas verdes de milho ou trigo (para os pobres), 2.12-16
1) Farinha não cozida era a oferta mais elevada. Era exatamente o melhor da farinha de trigo.
2) Bolos assados
a) óleo era um ingrediente
b) preparados em forno, v. 4.
c) numa assadeira, v. 5.
d) numa frigideira de barro, v. 7.
3) Espigas verdes de milho ou trigo
a) devem ser ressecadas
b) quebradas em grãos graúdos
c) arrumados como uma refeição colocada diante de convidados.
4. Ingredientes
a. Farinha fina correspondia a animal sem mancha
b. Óleo era um símbolo de prosperidade e, portanto, um símbolo da presença de Deus
1) Usado para comida, sacrificar, medicina e ungir
2) Possivelmente o uso de óleo era para substituir oferta de óleo
c. Olíbano era da Índia ou Arábia
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1) Visto como uma coisa muito pura com uma fragrância maravilhosa
2) Simbolizava oração e louvor
d. Sal
1) Revigorante assim como qualidades preservadoras
2) Possivelmente mais para comunhão da mesa do que para preservar
e. Elementos excluídos
1) Fermento excluído, v. 11
a) possivelmente por causa da fermentação
b) fermento associado com corrupção
c) poderia ser oferecido com os primeiros frutos e para o sacerdote
2) Mel excluído
a) xarope era de fruta não mel de abelha
b) possivelmente por causa de seu uso no ritual cananeu
5. Ritual de Oferta
a. Era trazida ao sacerdote. Ele cuidava da cerimônia toda (2.2. 9. 16)
b. Parte da oferta era para ser comida pelo sacerdote no santuário. Era a mais santa.
6. Significância
a. Presente do inferior para o superior
b. O queimar de uma porção dela representava a consagração de uma porção do trabalho de alguém a
Deus
c. Significado aparente
1) Oferta queimada – consagração da vida de alguém
2) Oferta de Manjares – dedicação do trabalho diário de alguém
7. Instruções Especiais para Oferta de Grão, 6.14-23
a. Oferta na frente do altar
b. O trabalho oferecia o presente a Deus, mas na realidade sustentava o sacerdócio
C. Levítico 3.1-17 (7.13-34) Oferta Pacífica
1. Introdução
a. Por que
1) oferta de comunhão
2) sacrifício pactual
3) oferta coletiva
4) sacrifício final
b. Expressava gratidão a Deus por causa da comunhão com Deus, família e amigos.
c. Era geralmente o ato final numa série de sacrifícios em que a reconciliação tinha sido estabelecida.
d. A oferta queimada expressava o custo elevado da obediência, enquanto a oferta pacífica expressava a
alegria e felicidade da comunhão com Deus.
e. Macho ou fêmea mas sem mancha
f. Variedades de oferta
1) de gado; macho ou fêmea
2) a distinção que era feita entre a ovelha e o bode era por causa da gordura da cauda da ovelha
a) cordeiro do rebanho – macho ou fêmea
b) bode do rebanho – macho ou fêmea
2. Ritual
a. Apresentação da oferta
1) Colocava mãos postas sobre a oferta
2) Matava-o na porta da Tenda da congregação
3) Identificação do sacrifício era a mesma que a oferta queimada
4) Aspersão do sangue ao redor do altar
5) Queima das partes escolhidas sobre o altar para Deus
a) gordura (cauda gordurosa de ovelha) simbolizava prosperidade
b) rins, redenho do fígado simbolizavam o lugar da vontade e emoções
c) porções gordurosas colocadas na oferta queimada do ofertante ou na oferta do cordeiro matinal
b. Oferta de ação de graças incluía (7.11-14)
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1) Bolo não-fermentado misturado com óleo
2) Biscoitos não-fermentados untados com óleo
3) Farinha fina misturada com óleo
3. Porção do Sacerdote, 7.28-34
a. Peito pertencia ao sacerdote como uma oferta movida
b. Mover envolvia o colocar a oferta sobre as mãos do ofertante e as mãos do sacerdote. Mostrava a
oferta oferecida pelo ofertante a Deus, e então sua recepção de volta pelo sacerdote.
c. A coxa direita pertencia ao sacerdote oficiante
d. A oferta alçada era levantada para Deus e recebida de volta pelo sacerdote
4. Porção do Ofertante, 7.15-18
a. Uma Oferta de Ação de Graças deve ser comida no dia de oferecimento, v. 15
b. Uma oferta Votiva (voto) ou de Livre Vontade deve ser comida no dia de oferecimento ou no dia
seguinte, v. 16
c. Esta porção era tudo que não era dado a Deus e por Deus para o sacerdote
d. Deus simbolicamente come com o ofertante e sua família e amigos nesta oferta
e. Esta oferta enfatiza que os relacionamentos de comunhão foram restaurados
D. Levítico 4.1-5.13 (6.24-30) OFERTA PELO PECADO
1. Introdução
a. Esta é a primeira oferta em que a expiação era o elemento dominante.
b. Este sacrifício restabelece o pacto entre o homem e Deus. Restaura a comunhão.
c. Esta oferta envolve:
1) Pecados de ignorância
2) Pecados de inadvertência
3) Pecados de paixão
4) Pecados de omissão
5) Não expiava por pecados cometidos intencionalmente em rebelião soberba contra Deus. Não
havia nenhum sacrifício para pecado intencional, de mão levantada, premeditado (cf. Nm 15.2731).
2. Significado
a. Esta oferta expiava a culpa e punição pelos pecados.
b. Isto envolvia graça da parte de Deus e fé da parte do homem.
c. Nenhum sacrifício realiza nada pela mera oferta ritual. Era a fé do ofertante por trás do ato.
d. Contudo, o sacrifício era mais do que a mera expressão do ofertante. Fazia alguma coisa por ele.
Restabelecia o relacionamento com Deus.
e. O ritual era um meio de restituição dado por Deus, não um substituto para fé pessoal.
f. Deus aborrece qualquer ação religiosa sem uma fé acompanhante, Is 1.10-20; Amós 5.21-24;
Miquéias 6.6-8.
3. Ritual
a. Para o Sumo Sacerdote, vv. 3-12
1) Sumo sacerdote – sacerdote ungido
a) Pecado, ao liderar o povo erroneamente
b) Pecado, de uma natural pessoal
c) O sumo sacerdote, sendo o representante espiritual da comunidade. Se ele peca, todos pecaram
nele. Esta era a compreensão judaica de corporalidade (cf. Josué 7; Romanos 5.12ss).
2) Procedimentos
a) O Sumo Sacerdote trazia um novilho sem mancha ao altar
b) Ele colocava a mão sobre sua cabeça
c) O Sumo Sacerdote degolava o animal
d) O Sumo Sacerdote aspergia o sangue diante do véu 7 vezes
i. isto purificava o Tabernáculo
ii. simbolicamente abria o caminho a Deus
iii. sangue colocado nas pontas do altar do incenso
iv. sangue restante derramado na base do altar de oferta queimada
e) Ele colocava toda gordura sobre o altar para ser queimada
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f) Todo o resto do animal será levado fora do acampamento para um lugar limpo, v. 12, onde as
cinzas são derramadas do altar. Lá, o restante do animal é queimado.
Pela nação, vs. 13-21
1) Eles pecaram quando os mandamentos da lei não foram satisfeitos, vv. 13-21
2) Procedimentos
a) Os Anciãos traziam um novilho sem mancha ao altar.
b) Os Anciãos colocavam suas mãos sobre a cabeça.
c) Os Anciãos degolavam o animal.
d) O Sumo Sacerdote aspergia o sangue diante do véu 7 vezes.
i. isto purificava o Tabernáculo
ii. simbolicamente abria o caminho a Deus
iii. sangue colocado nas pontas do altar do incenso
iv. resto derramado na base do altar de sacrifício
e) Tudo dele oferecido sobre o altar
f) Todo o resto do animal era levado fora do acampamento a um lugar limpo, v. 12, onde as
cinzas eram derramadas do altar. Lá o restante do animal era queimado.
Pelo Líder, vv. 22-26
1) Líder (governante) vv. 22-26
a) Líder de tribo
b) Pessoa responsável na comunidade
c) Ancião
2) Procedimentos
a) O líder trazia um bode (bode velho, peludo) ao altar.
b) O líder colocava mãos sobre sua cabeça.
c) O líder degolava o animal.
d) O Sumo Sacerdote colocava sangue nas pontas do altar de oferta queimada – o resto do sangue
derramado na base do altar de sacrifício.
e) Toda gordura é queimada sobre o altar.
f) Sacerdotes comiam o resto da carne.
Pelo individuo, vv. 27-35
1) Pelo indivíduo – quando ele ficou sabendo que tinha pecado ele devia fazer esta oferta
2) Procedimentos
a) O indivíduo trazia uma cabra ou cordeira.
b) O indivíduo colocava mãos sobre sua cabeça.
c) O indivíduo degolava o animal.
d) Um sacerdote colocava sangue nas pontas do altar de sacrifício – resto derramado na base do
altar.
e) Toda gordura colocada sobre o altar e queimada.
f) Sacerdotes comiam o resto da carne.
Casos especiais envolvendo a oferta pelo pecado, 5.1-13 (Estes parecem envolver pecado intencional
contra um parceiro pactual)
1) Se uma testemunhava não vier para frente e testificar (falha para dar informação), 5.1
2) Tocar animal imundo, 5.2
3) Tocar homem imundo, 5.3
4) Falar impensadamente com um voto, 5.4
5) oferta pelos pecados acima:
a) Cabra ou cordeira
b) Duas rolas ou dois pombos
c) 1/10 de efa de farinha fina
Ritual da oferta pelo pecado, 6.24-30
1) Sacerdote poderia comer o que era deixado.
2) Se sangue espargisse em vestes, as vestes devem ser lavadas.
3) Se sangue aspergisse em vaso de barro, o vaso era quebrado.
4) Se sangue aspergisse em vaso de cobre, o vaso era lavado.
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5) Se sangue da oferta queimada era trazido para o Lugar Santo, então a carne deve ser queimada e
não comida pelo sacerdote.
g. Significância da oferta pelo pecado
1) Não há oferta pelo pecado premeditado-somente pecado inadvertido ou pecados de ignorância,
5.15-18
2) O que o perdão envolve:
a) A parte do homem é fé
b) A parte de Deus é misericórdia
E. Levítico 5.14-19 OFERTA DA CULPA OU TRANSGRESSÃO
1. Introdução
a. Enquanto a Oferta pelo Pecado trata do pecado cometido, a Oferta da Culpa tinha a ver com o dano
que era feito a um parceiro do pacto e que a restituição era possível.
b. As ofertas pelo pecado e transgressão eram muito similares.
c. Os direitos do indivíduo eram expresso nos Dez Mandamentos (Êxodo 20; Deuteronômio 5).
1) lar
2) acumulação de bem
3) vida
d. Esta oferta enfatiza o dano feito a nosso irmão ao pecador e a restituição do custo daquilo que foi
danificado mais 1/5.
2. Pecados que Requerem uma Oferta
a. Contra Deus ou aquilo que pertence a Ele
1) primeiros frutos
2) primogênito, 14-16
3) dízimo
4) oferta oferecida incorretamente
5) presentes de valor inferior
b. "Se alguma pessoa pecar e fizer qualquer das coisas quecontra algum de todos os mandamentos do
SENHOR o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua
iniqüidade".
F. Sacrifícios antigos eram oferecidos para
1. apaziguar uma divindade irada
2. alimentar uma divindade
3. comunhão com uma divindade
4. um ato de louvor
5. fomentar uma sensação de necessidade de perdão ou reconciliação
50.6 Esta é uma afirmação idiomática de YHWH como o Criador e, assim, o Seu direito de julgar.
▣ "os céus anunciam a sua justiça" Esta é a afirmação da "revelação natural" (cf. Sl. 8.3; 19.1-6; 97.6).
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 50.7-15
7
Escuta, povo meu, e eu falarei;
ó Israel, e eu testemunharei contra ti.
Eu sou Deus, o teu Deus.
8
Não te repreendo pelos teus sacrifícios,
nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim.
9
De tua casa não aceitarei novilhos,
nem bodes, dos teus apriscos.
10
Pois são meus todos os animais do bosque
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas.
11
Conheço todas as aves dos montes,
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e são meus todos os animais que pululam no campo.
12
Se eu tivesse fome, não te diria,
pois o mundo é meu e quanto nele se contém.
13
Acaso, como eu carne de touros?
Ou bebo sangue de cabritos?
14
Oferece a Deus sacrifício de ações de graças
e cumpre os teus votos para com o Altíssimo;
15
invoca-me no dia da angústia;
eu te livrarei, e tu me glorificarás.
50.7-15 Esta estrofe parece ter três focos.
1. uma palavra aos Seus seguidores orientados para o ritual
2. uma afirmação de Seu Senhorio sobre a criação, pela qual Ele não precisa de sacrifícios humanos,
principalmente se com essa ação, os seres humanos sentirem que YHWH é obrigado a agir em seu nome!
3. A necessidade da fé de coração (cf. Dt. 10.16; Jr. 4.4), e não apenas o ritual / liturgia do sistema sacrificial
(cf. Sl. 51.16-17; Is. 1.10- 15; Os. 6.6; Am. 5.21-24; Mq. 6.6-8)
50.7 a aliança intima os seguidores a ouvirem YHWH falar.
1. escuta - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO, o juiz está falando
2. eu falarei - BDB 180, KB 210, Piel COORTATIVO
3. testemunharei contra ti - BDB 729, KB 795, Hiphil COORTATIVO
▣ Este versículo tem várias frases que são conhecidas como terminologia da aliança.
1. Meu povo (cf. Ex. 19.5-6)
2. O Israel (cf. Dt. 6.4-5)
3. Eu sou Deus, o teu Deus (cf. Êx. 20.2; muitas vezes em Levítico.)
A questão a ser abordada é o estilo de vida de obediência na aliança, não apenas sacrifícios. O ritual de sacrifício
era um meio para o Deus santo perdoar e ficar em comunhão com a humanidade pecadora. O coração era tão
crucial (cf. Dt. 10.16) como o ato em si!
50.10-12 YHWH está afirmando Seu senhorio sobre toda a criação. Observe o uso repetido de "todos", "todos"
(cf. Dt 10.14; Ne 9.6; Sl. 103.19-22).
50.11
NASB, NRSV
"tudo que se move no campo"
NKJV
"as feras do campo"
TEV
"todas as coisas vivas no campo"
NJB
"tudo o que se move no campo"
JPSOA
"criaturas do campo"
REB
"a vida repleta das planícies"
A MT usa "coisas que se deslocam do campo" (BDB 265 I CONSTRUCTO BDB 961). A primeira palavra é
usada somente aqui e em Sl. 80.13. Se refere às "coisas repletas" de Gênesis 1.24-26.
1. pequenos animais (ou seja, camundongos, ratos, raposas, etc.)
2. insetos
Seja o que for, eles são um exemplo da propriedade de YHWH sobre todas as criaturas deste planeta (Sl. 50.10a).
50.12 os sacrifícios nunca foram vistos no AT como alimento para Deus.
1. Na teologia da Mesopotâmia os deuses comiam as ofertas dos seres humanos.
2. Na teologia dos cananeus, Anate comia carne e bebia sangue.
Questionam-se sobre o quanto do vocabulário (não teologia) de Israel foi afetado primariamente pela mitologia
cananeia e, posteriormente o Judaísmo pela teologia Zoroastriana.
50.14-15 Os dois últimos versículos desta estrofe são caracterizações de quais ações os seguidores orientados para
o ritual deveriam realizar, não estão diretamente relacionadas com os sacrifícios de Levítico 1-7.
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1. oferece a Deus sacrifício de ações de graça - BDB 256, KB 261, Qal IMPERATIVO; este pode ter sido o
cumprimento esperado de um voto, cf. Sl. 66.13-15
2. cumpre os teus votos para com o Altíssimo - BDB 1022, KB 1532, Piel IMPERATIVO (Nm. 30; Dt 23.21; Sl.
22.25; 56.12; 61.8; 65.1)
3. invoca-me (ou seja, a oração) no dia da angústia - BDB 894, KB1128, Qal IMPERATIVO
Se eles fizerem essas coisas, então YHWH irá "resgatar" ("livrar", BDB 322, KB 321, Piel IMPERFEITO) cada
um. Por sua vez cada um vai "honra" a Deus (BDB 457, KB 455, Piel IMPERFEITO).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 50.16-21
16
Mas ao ímpio diz Deus:
De que te serve repetires os meus preceitos
e teres nos lábios a minha aliança,
17
uma vez que aborreces a disciplina
e rejeitas as minhas palavras?
18
Se vês um ladrão, tu te comprazes nele
e aos adúlteros te associas.
19
Soltas a boca para o mal,
e a tua língua trama enganos.
20
Sentas-te para falar contra teu irmão
e difamas o filho de tua mãe.
21
Tens feito estas coisas, e eu me calei;
pensavas que eu era teu igual;
mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista.
50.16-21 Esta estrofe é direcionada ao seguidor infiel, aqui chamado de "ímpio" (BDB 957). Estes eram homens /
mulheres / jovens do povo da aliança que, segundo as suas palavras, atos e omissões, mostraram sua orientação
rebelde, egoísta (ou seja, violam três dos Dez Mandamentos).
1. falam de Deus e Sua aliança, mas a ignoram, Sl. 50.16 (isto é, possivelmente, a repetição de versículos da
aliança ou ritual, mas sem fé e estilo de vida)
2. eles odeiam seus requisitos e os ignoram (ou seja, "rejeitas as minhas palavras" eles eram ateus praticantes),
Sl. 50.17; cf. Ne. 9.26
3. Não somente eles são ofendidos por seus atos maus, mas também se associam com aqueles que os
cometem, Sl. 50.18 ("pelos seus frutos..." Mateus 7.16-20; 1 Co. 15.33)
4. suas palavras revelam seus corações, Sl. 50.19-20 (cf. Mt. 12.33-37)
5. eles achavam que a paciência de YHWH com eles era uma afirmação (cf. Ecl 8.11; Is. 57.11)
Mas YHWH vai agir.
1. eu te arguirei - BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. porei tudo à tua vista - BDB 789, KB 884, Qal COORTATIVO, ou seja, preparar um caso legal, cf. Jó
13.18; 23.4; 32.14; 33.5
50.18
NASB
"tu te comprazes nele"
NKJV
"você consentiu com ele"
NRSV, TEV,
NJB
"faz amizade"
LXX
"você se juntaria a ele"
JPSOA
"você cai com ele"
REB
"você o escolhe como um amigo"
A MT usa "satisfeito" (BDB 953, KB 1280, Qal IMPERFEITO com WAW). A LXX, Síria e a Vulgata usam "estar
ao lado" ou "associado com", que parece se encaixar melhor com o paralelismo. A UBS Text Project dá a redação
da MT uma classificação "B" (algumas dúvidas).
50.21 "pensavas que eu era teu igual" Esta frase é intensificada pelo VERBO "ser" em um INFINITIVO
CONSTRUCTO e em um verbo IMPERFEITO.
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Os crentes periféricos sempre assumiram que eles estavam seguros e suas crenças são as mesmas que a de
Deus. A revelação é o árbitro final! Os seres humanos caídos, mesmo os seres humanos da aliança, não entendem
Deus ou a Sua palavra, mas eles acham que sim! Para mim, como um professor da Bíblia, é crucial que eu
mantenha um espirito humilde, arrependido e disposto a aprender. Minha teologia não é a teologia de Deus. Ele
não faz parte da minha tradição. Devo lembrar que todos os seres humanos são:
1. historicamente condicionados
2. seres humanos pecaminosos e danificados
3. suscetíveis ao dogmatismo e a arrogância
Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 50.22-23
22 Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus,
para que não vos despedace, sem haver quem vos livre.
23 O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará;
e ao que prepara o seu caminho,
dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.
50.22-23 Esta é uma declaração que resume uma mensagem para ambos os seguidores, os orientados para o ritual
(por implicação) e os seguidores infiéis (abordagem direta). Ambos devem "considerar" (BDB 106, KB
122, Qal IMPERATIVO).
1. Para os ímpios
a. aqueles que se esquecem de Deus, Sl. 50.22a
b. julgamento virá e ninguém pode salvar, Sl. 50. 22b
2. aos fiéis em contraste
a. que oferece sacrifício de ação de graça, Sl. 50.23a (cf. Sl. 50.14a)
b. que me honram, Sl. 50.23a (Sl. 50.15b)
c. que ordena o seu caminho corretamente
YHWH irá destruir os ímpios (Sl. 50.22b), mas livrar os fiéis (Sl. 50.23c).
50.22b "para que não vos despedace" Esta é a imagem de YHWH como um leão (cf. Sl. 7.2; 17.12; Os. 5.14;
veja Tópico Especial: Leões no AT). Há uma consequência dolorosa à rebelião e descrença continua! A justiça
não existe sem consequências!
▣ "sem haver quem vos livre" Se Deus é contra nós, quem pode nos ajudar?! Ele e somente Ele pode livrar. Este
mesmo conceito é expresso positivamente no Rm. 8.31-39.
50.23b Esta é uma linha ambígua da poesia. Literalmente significa "definir um caminho." O VERBO (BDB 962,
KB 1321) tem um vasto campo semântico. A maioria das traduções inglesas o toma como se referindo a um estilo
de vida obediente da aliança, de acordo com Deus. É certamente possível que ele se refira a um sacrifício
apropriado!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual título você daria a este Salmo?
2. Quais os dois tipos de pessoas da aliança são discutidos? (Sl. 50.7-15, 16-21)
3. Quem está em julgamento?
4. O sacrifício é errado?
5. O que significa. "Deus se calou?" Por que Deus se cala? (Sl. 50.21)
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SALMO 51
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração de um pecador
contrito para o perdão
Introdução MT
Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi,
quando o profeta Natã
veio a ele, depois que ele
tinha ido para a BateSeba.

Uma oração de
arrependimento

Uma oração para a cura
e renovação moral

Uma oração para o
perdão

Uma oração de contrição

51.1-4

51.1-2

51.1-2

51.1-2

51.1-2

51.3-4

51.3-5

51.3-5

51.3-4b
51.4c-5

51.5-9

51.5-6
51.6-9

51.6-9

51.6-7

51.7-9
51.8-9
51.10-13

51.10-11

51.10-12

51.10-13

51.12-13

51.10-11
51.12-13

51.13-14
51.14-17

51.14-17

51.14-15

51.14-15

51.16-17

51.16-17

51.18-19

51.18-19

51.15-17

51.18-19

51.18-19

51.18-19

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um dos salmos penitenciais, cf. Salmo 6; 32; 38; 51; 102; 130; e 143. Salmo 51 pode estar
relacionado com o Salmo 32, isto é, possivelmente, o pecado de Davi; Salmo 32 pode ter sido escrito
posteriormente na vida de Davi.
B. Embora a introdução para o Salmo 51 na MT seja uma adição posterior, pode refletir com precisão o
assunto deste salmo. Para uma compreensão mais completa do contexto geral leia 2 Samuel 11 e 12.
C. Davi, como Rei de Israel, foi representante oficial de Deus entre o Seu povo. Ele traiu essa confiança
sagrada. Ele não chama Deus de "YHWH" neste Salmo (mas essa é uma característica do Livro II dos
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Salmos). No entanto, ele clama pelo caráter imutável de Deus, de amor e misericórdia (cf. Ml. 3.6),
enquanto ele se atira, sem desculpa, nas mãos de Deus.
Não havia nenhum sacrifício no AT para o pecado intencional, premeditado (cf. Lv 4.2, 22, 27; 5.15-18; 22.14).
1. cobiçou a esposa de outro
2. obrigou a cometer adultério
3. mentiu para seu marido, que era um soldado real
4. fez com que outros (ou seja, duplicidade militar israelense) o assassinassem
5. tentou esconder todas a situação ao invés de se arrepender
D. Observe quantas diferentes expressões são usadas para denotar o "perdão".
1. apaga - Sl. 51.1, 9
2. lava - Sl. 51.2, 9
3. purifica - Sl. 51.2
4. Purifica - Sl. 51.7
5. esconde o rosto - Sl. 51.9
6. livra - Sl. 51.14
Veja o Tópico Especial. Palavras para Perdão (AT)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 51.1-4
1
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
2
Lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado.
3
Pois eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim.
4
Pequei contra ti, contra ti somente,
e fiz o que é mau perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar
e puro no teu julgar.
51.1-2 Observe o fluxo literário desta estrofe, que lida com a confissão do crente de um pecado conhecido. Há
quatro (possivelmente cinco, Qere) IMPERATIVOS DE PEDIDO.
1. Compadece-te de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO; este é um pedido de oração recorrente (cf. Sl.
4.1; 6.2; 9.13; 25.16; 26.11; 27.7; 30.10; 31.9; 41.4, 10; 56.1; 57.1 [duas vezes], etc.) para um Deus
gracioso (BDB 337, cf. Sl. 86.15; 103.8; 111.4; 116.5; 145.8, veja Tópico Especial: Características do Deus
de Israel)
a. segundo a tua benignidade (BDB 338, veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed)
b. segundo a multidão das tuas misericórdias (ou seja, CONSTRUCTO BDB 913 e BDB 933, cf. Sl. 25.6;
69.16; 119.156; 145.9)
2. apaga as minhas transgressões - BDB 562, KB 567, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 51.9, geralmente esta palavra é
usada para destruir os pecadores (cf. Sl. 9.5; 69.28; 109.13) da vida e do livro da vida (cf. Êx 32.32-33; veja
Tópico especial: Os Dois Livros de Deus)
Este conceito de perdão e restauração "experimentados" em relação a comunhão divina também é
encontrado no NT, esp. Hb. 9.14; 1 Jo. 1.7, 9.
Os mesmos três SUBSTANTIVOS para "pecado" também são encontrados em Ex. 34.7. Curiosamente
o VERBO "apaga" é encontrado em Ex. 32.32-33. Talvez o salmista esteja pensando sobre o livro do Êxodo.
O VERBO também é encontrado em Is. 43.25; 44.22. Ele afirma a grande verdade que quando Deus
perdoa, Deus esquece - observe Is. 1.18; 38.17; 43.25; 44.22; Mq. 7.19. Várias metáforas diferentes são
utilizadas, mas todas sugerem "fora da vista, fora da mente".
Na ANE a tinta se torna ácida. Quando se escreveu sobre uma página de papiro, a tinta mordia o
material da folha e não poderia ser apagado. A pagar algo era um milagre de Deus, assim como lavar um
pano branco tingido (cf. Is. 1.18), também era impossível (ou seja, sem água sanitária disponível). O
perdão é um milagre de Deus!
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3. Lave-me - BDB 460, KB 459, Piel IMPERATIVO, só aqui nos Salmos e Piel IMPERFEITO em Sl. 51.7; usado
predominantemente em Levítico para o ritual de purificação
4. "completamente" (a MT usa um Hiphil INFINITIVO ABSOLUTO, mas os estudiosos massoréticos judeus
sugerem uma mudança para outro IMPERATIVO) - BDB 915, KB 1176, Hiphil IMPERATIVO
5. purifica-me - BDB 372, KB 369, Piel IMPERATIVO, só aqui nos Salmos, e Qal IMPERFEITO em
Sl. 51.7; usado predominantemente em Levítico para algo declarado limpo.
51.1 "transgressões" Há vários termos para a rebelião humana contra Deus encontrados nesta estrofe.
1. transgressão, Sl. 51.1, 3 - BDB 833, cf. Is. 59.12-13; Am. 5.12; Mq. 1.5 (duas vezes), 13; seu significado
básico é se revoltar ou se rebelar contra Deus
2. iniquidade, Sl. 51.2, 5, 9 - BDB 730, cf. Sl. 32.5 (três vezes), usado muitas vezes em Isaías, Jeremias e
Ezequiel
3. pecado, Sl. 51.2, 9, 13 - BDB 308, cf Sl. 32.5 (duas vezes), o seu significado básico é o de "perda"; a raiz
básica muitas vezes usa "oferta pelo pecado"
4. mau, Sl. 51.4 - BDB 948 II, palavra muito comum, cf. Sl. 5.4; 7.4, 9; 10.6, 15; 23.4; 34.13, 14,
16; 36.4; 37.27; 41.5; 49.5; 52.3; 54.5, etc.
Pode-se dizer como é importante um conceito de uma cultura / idioma pela forma com que muitos termos são
usados para comunicar ou clarificar o conceito. O Hebraico tem muitas palavras para o pecado / rebelião contra
Deus.
▣ "pecado" Esse SUBSTANTIVO FEMININO (BDB 308) é encontrado em Sl. 51.2, 3, 9, 13. O SUBSTANTIVO
(BDB 307) está em Sl. 51.5, 9. O VERBO (BDB 306, KB 305) está em Sl. 51.4, 7.

MASCULINO

51.3-4 Estes versículos revelam as consequências internas do pecado e o terrível rompimento da comunhão com
Deus.
1. "Eu conheço as minhas transgressões" - Esses não são pecados de ignorância, mas de rebelião consciente.
2. "o meu pecado está sempre diante de mim" - A culpa não pode ser aliviada ou minimizada. É um lembrete
constante da comunhão quebrada e suas consequências.
3. "Pequei contra ti, contra ti somente" - Esta é uma afirmação teológica (Gn. 20.6; 2 Sm. 12.13; Sl. 41.4). O
pecado é conhecido apenas quando a ação humana é colocado contra um mandamento divino (cf. Rm. 3.20,
25; 4.15; 5.13, 20; At. 17.30).
Isto não é para depreciar a dor das vítimas, mas para notar que em última análise, todo pecado é contra o primeiro
e único Santo Deus!
51.4c - d A TEV usa o significado dessas duas linhas de poesia.
"Então, você está certo em me julgar, você é justificado em me condenar."
Isto é citado por Paulo a partir da LXX em Rm. 3.4. Ele é introduzido por "seja Deus verdadeiro, e todo homem
mentiroso."
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 51.5-9
5
Eu nasci na iniquidade,
e em pecado me concebeu minha mãe.
6
Eis que te comprazes na verdade no íntimo
e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
7
Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo;
lava-me, e ficarei mais alvo que a neve.
8
Faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste.
9
Esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades.
51.5 Este versículo pode ir ao encontro com Sl. 51.1-4. Não é uma desculpa, mas é a terrível realidade da
condição humana caída (Gn. 8.21; 1 Rs. 8.46; Jó 14.1-4; 15.14; 25.4; Sl. 58.3; Pr. 20.9; Is. 48.8; Rm. 3.9-18, 23;
Ef. 2.3; todos expressam a realidade da queda da humanidade em Gênesis 3. É verdade que a maioria dos rabinos
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enfatizam a origem do pecado como Genesis 6. O Apóstolo Paulo é o autor do NT que se concentra em Gênesis 3
como a fonte do pecado e suas consequências).
Para mim, a questão teológica é a pecaminosidade das crianças antes da idade de responsabilidade moral. O
Calvinismo tem enfatizado a depravação total da humanidade, em todas as áreas, desde o nascimento até a
morte. Eu sou mais atraído ao conceito da vontade humana consciente. Isto significa que até uma criança sabe que
ele / ela está quebrando as leis de Deus, eles sabem! O pecado envolve a rebelião de olhos abertos! Nós somos
pecadores em Adão / Eva (cf. Rm. 5.12-21) e também nós escolhemos pecar. Ambos são verdadeiros!
51.6-9 O salmista está pedindo a Deus para restaurá-lo ao seu local / estado de comunhão anterior. Ele reconheceu
o seu pecado (Sl. 51.3-4.) e pediu perdão (Sl. 51.1-2). Esta estrofe repete isto
1. reconhecer seus pecados
a. Sl. 51.5
b. dois IMPERATIVOS
1) "esconde seu rosto dos meus pecados" - BDB 711, KB 771, Hiphil IMPERATIVO
2) "apaga as minhas transgressões" - mesmo que Sl. 51.1 (o "livro de Deus" também é mencionado no
Salmo 139.16, veja nota sobre "segredo" abaixo)
2. desejos perdão
a. Deus deseja "a verdade no íntimo" (BDB 711, observe o uso de "segredo" [BDB 712] no Salmo 139.15)
b. Deus, por favor faça que a verdade seja conhecida
c. pedidos de oração (6 IMPERFEITOS)
1) purifica-me - BDB 306, KB 305, Piel IMPERFEITO
2) eu ficarei limpo - BDB 372, KB 369, Qal imperfeito (ou seja, resultado de ser purificado)
3) lava-me - BDB 460, KB 459, Piel imperfeito
4) ficarei mais alvo do que a neve - BDB 526, KB 517, Hiphil imperfeito (ou seja, resultado de ter sido
lavado, cf. Is. 1.18)
5) faze-me ouvir júbilo (BDB 965) e alegria (BDB 970) - BDB 1033, KB 1570, Hiphil imperfeito
6) para que exultem... os ossos - BDB 162, KB 189, Qal IMPERFEITOS (os "ossos quebrados" eram uma
expressão idiomática no AT sobre o julgamento divino, cf. Is. 38.13; Lm. 3.4).
O salmista deseja profundamente a comunhão íntima que ele tinha conhecido com Deus, o que foi danificado por
seu pecado, seja restaurado pela graça e misericórdia de Deus.
51.6 "comprazes" Este VERBO (BDB 342, KB 339, Qal PERFEITO) é usado em Sl. 51.6 sobre aquilo que Deus
"deseja" (ie, a verdade no íntimo) e, em Sl. 51.16 daquilo que Ele não deseja (Qal IMPERFEITO, ou seja, os
sacrifícios superficiais ou sacrifícios pelos pecados intencionais).
51.7 "hissopo" uma planta pequena do deserto (BDB 23) era usada em ramos para borrifar líquidos nas
cerimônias ritualísticas.
1. sangue do cordeiro pascal no batente das casas - Êx. 12.21-22
2. cerimônia de purificação do leproso - Lv. 14.4, 6 (para edifícios de leprosos, Lv. 14.49, 51, 52)
3. ligado com o ritual de queimar o novilho (ie, cinzas de purificação) - Nm. 19.6, 18
4. ligado com Moisés polvilhar o livro da lei - Hb. 9.19, cf. Êx. 24.6-8
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 51.10-13
10
Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável.
11
Não me repulses da tua presença,
nem me retires o teu Santo Espírito.
12
Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário.
13
Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores se converterão a ti.
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51.10-13 Esta estrofe também tem vários pedidos de oração (IMPERATIVOS, JUSSIVOS) que clamam por uma
renovação da fé pessoal. Isso deve ser realizado pelos atos soberanos de Deus, mas o salmista deve se apresentar
para que isso possa ser feito.
1. Cria em mim um coração puro - BDB 135, KB 153, Qal IMPERATIVO, cf. Ez. 36.26-27; Ele deseja um
milagre ou recreação (bara usado somente para Deus, Gn 1.1)
2. renova dentro de mim um espírito inabalável - BDB 293, KB 293, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 78.37
3. Não me repulses da tua presença - BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. 2 Rs. 13.23 e negativo em 2 Rs. 24.20; Jr. 7.15
4. nem me retires o teu Santo Espírito - BDB 542, KB 534, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Is. 63.10, 11; Ez. 36.26-27
5. Restitui-me a alegria da tua salvação - BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO
6. sustentar-me com um espírito voluntário - BDB 701, KB 759, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO para combinar com os números 3 e 4
Observe a ênfase no aspecto interno e pessoal de fé (ou seja, Is. 26.9). O resultado dessa renovação espiritual será
1. ensinarei aos transgressores os teus caminhos - BDB 540, KB 531, Piel COORTATIVO; observe que a
comunhão e conhecimento de Deus deve vir em primeiro lugar, cf. Esdras 7.10
2. pecadores se converterão (lit. "voltar") - o mesmo VERBO de Sl. 51.12a, "estaurar", mas
um Qal IMPERFEITO
51.10 "coração" Veja Tópico Especial: Coração. A criação única da humanidade à imagem e semelhança de
Deus (Gn. 1.26-27) e pessoalmente "moldado / formado" por Deus (Gn. 2.7), faz dele uma
1. criatura física, como os outros animais do planeta (cf. nephesh, veja notas em Sl. 3.2 e Gn. 35.18)
2. criatura espiritual, particularmente feita para a comunhão com Deus; este aspecto espiritual passa por várias
metáforas / analogias / termos
a. coração, ou seja, Sl. 36.1; 39.3; 55.4; 109.22
b. rins / intestinos, ou seja, Sl. 22.14; Jr. 4.19; 31.20; Lm. 1.20; 2.11
c. espírito, ou seja, Is. 57.16; Zc. 12.1
d. pensamentos, Sl. 94.19
▣ "espírito" O termo (BDB 924) é usado várias vezes neste salmo.
1. "um espírito inabalável", Sl. 51.10
2. "O Espírito Santo", Sl. 51.11
3. "um espírito voluntário, Sl. 51.12
4. "um espírito quebrantado, Sl. 51.17
TÓPICO ESPECIAL: ESPÍRITO NA BÍBLIA
I. Antigo Testamento (ruah, BDB 924, KB 1197; Veja o Tópico Especial: Sopro, Vento, Espírito [AT])
A. As ações do Deus monoteísta (i.e., Espírito, usado cerca de 90 vezes no AT)
1. positiva, Gênesis 1.2
2. negativa, I Sm 16.14-16, 23; I Rs 22.21, 22; Is 29.10
B. A força da vida dada por Deus na humanidade (i.e., fôlego de Deus, cf. Gn 2.7)
C. A Septuaginta traduz ruah por pneuma (usada cerca de 100 vezes na LXX)
D. Nos escritos rabínicos posteriores, escrito apocalíptico e os Rolos do Mar Morto, influenciados pelo
zoroastrismo, pneuma é usado para anjos e demônios
II. Os termos gregos
A. pne , soprar
B. pno , vento, fôlego
C. pneuma, espírito, vento
D. pneumatikos, concernente ao espírito
E. pneumatik s, espiritualmente
III. Origem filosófica grega (pneuma)
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A. Aristóteles usou o termo como a força da vida que se desenvolve da nascimento até a autodisciplina
B. Os estóicos usaram o termo como sinônimo a psuch , (alma) ainda nous (mente) no sentido dos cinco
sentidos físicos e o intelecto humano
C. Pensamento grego – o termo se tornou equivalente à ação divina (i.e., adivinhação, mágica, ocultismo,
profecia, etc.)
IV. Novo Testamento (pneuma; veja Tópico Especial: Espírito no NT)
A. A presença, poder e preparo especial de Deus
B. O Espírito está relacionado com a atividade de Deus na igreja (majoritariamente em João)
1. profecia
2. milagres
3. ousadia para proclamar o evangelho
4. sabedoria (i.e., o evangelho)
5. alegria
6. introduz a nova era
7. conversão (i.e., persuasão e habitação)
8. semelhança a Cristo
9. dos especiais para o ministério
10. ora pelos crentes
O Espírito desperta o desejo da humanidade pela comunhão com Deus, para o que eles foram criados.
Essa comunhão é possível por causa da pessoa e obra de Jesus, o Messias de Deus (veja Tópico Especial:
Messias). O novo despertar espiritual leva ao viver, serviço e confiança semelhante a Cristo.
C. Melhor compreendido como uma continuidade espiritual com o Espírito Santo numa extremidade e
humanidade como uma criatura física deste planeta, mas também uma criatura espiritual à imagem de
Deus, na outra extremidade.
D. Paulo é o autor do NT que desenvolve uma teologia do Espírito/espírito.
1. Paulo usa Espírito para contrastar carne (i.e., natureza do pecado)
2. Paulo usa espírito para contrastar o físico
3. Paulo usa Espírito/espírito para contrasta o pensamento, conhecimento e ser humano
E. Alguns exemplos de I Coríntios
1. o Espírito Santo, 12.3
2. o poder e sabedoria de Deus transmitidos pelo Espírito Santo, 2.4, 5
3. ações de Deus no crente
a. nova crença, 2.12; 14.14, 32
b. novo templo, 3.16, 6.19, 20
c. nova vida (i.e., moralidade), 6.9-11
d. nova vida simbolizada no batismo, 12.13
e. um com Deus (i.e., conversão), 6.17
f. sabedoria de Deus, não sabedoria do mundo, 2.12-15; 14.14, 32, 37
g. dom espiritual de cada crente para o ministério, capítulos 12 e 14
4. o espiritual em contraste ao físico, 9.11; 10.3; 15.44
5. o terreno espiritual em contraste ao terreno físico, 2.11; 5.5; 7.34; 15.45; 16.18
6. uma maneira de referir-se à vida espiritual/interna de um ser humano como distinta do corpo físico
de alguém, 7.34
F. Os seres humanos vivem em dois terrenos pela criação (i.e., o físico e espiritual). A humanidade caiu
da intimidade com Deus (Gênesis 3). Através da vida, ensinos, morte ressurreição e retorno prometido de
Cristo, o Espírito persuade os seres humanos a exercitar fé no evangelho (i.e., João 6.44,65), em que
ponto eles são restaurados à comunhão com Deus. O Espírito é aquela parte pessoal da Trindade que
caracteriza a Nova Era de justiça. O Espírito é o agente de Deus o Pai e Advogado do Filho nesta "era"
(veja Tópico Especial: Jesus e o Espírito). Um problema existe porque a nova era ocorreu no tempo,
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enquanto a antiga era de rebelião ainda existe. O Espírito transforma a antiga na nova, mesmo enquanto
ambas existem.
51.11b Muitos comentaristas acreditam que esta linha da poesia é uma referência a 1 Sm. 11.6; 16.14; 18.12, onde
Saul inicialmente tinha o Espírito, mas depois de seus repetidos pecados, o Espírito o deixou e foi para Davi.
Minha própria denominação tem usado este Salmo, especialmente Sl. 51.12, para afirmar que ninguém pode
perder sua salvação porque ele diz, "restitui-me a alegria da tua salvação". No entanto, o estado espiritual de Saul
é incerto. Eu escolhi para demonstrar o meu entendimento sobre essas questões os tópicos abaixo:
1. Tópico Especial: Apostasia (APHIST MI)
2. Tópico Especial: Perseverança
3. Tópico Especial: Garantia
▣ "Teu Espírito Santo" Na maior parte do AT, o "Espírito" é uma força de Deus (isto é, Gn. 1.2) e não uma
pessoa distinta (note Is. 63.10-11). No entanto, este conceito da personalidade do Espírito é desenvolvido no
NT. Dois Tópicos Especiais ajudam a esclarecer o ponto.
TÓPICO ESPECIAL: A PESSOALIDADE DO ESPÍRITO
No AT "o Espírito de Deus” (i.e., ruach) era uma força que realizava o propósito de YHWH, mas não há
nenhuma dica de que era pessoal (i.e., monoteísmo do AT). No entanto, no NT a pessoalidade plena do
Espírito é documentada:
1. Ele pode ser blasfemado (cf. Mt 12.31; Marcos 3.29)
2. Ele ensina (cf. Lucas 12.12; João 14.26)
3. Ele dá testemunho (cf. João 15.26)
4. Ele convence, guia (cf. João 16.7-15)
5. Ele é chamado "quem”, (i.e., hos) (cf. Ef 1.14)
6. Ele pode ser entristecido (cf. Ef 4.30)
7. Ele pode ser extinguido (cf. I Ts 5.19)
8. Ele pode ser resistido (cf. Atos 7:51)
9. Ele defende os crentes (cf. João 14:26; 15:26; 16: 7)
10. Ele glorifica o Filho (cf. João 16:14)
Textos trinitários (aqui estão três de muitos) também falam de três pessoas.
1. Mt 28.19
2. II Co 13.14
3. I Pe 1.2
Embora a palavra grega "espírito" (pneuma) é neutra, quando se refere ao Espírito, o NT usa
frequentemente ADJETIVO DEMONSTRATIVO MASCULINO (cf. João 16: 8,13-14).
O Espírito é relacionado com atividades humanas.
1. Atos 15.28
2. Rm 8.26
3. I Co 12.11
4. Ef 4.30
No começo exato de Atos o papel do Espírito é enfatizado (como no Evangelho de João). O Pentecostes
não foi o começo da obra do Espírito, mas um novo capítulo. Jesus sempre teve o Espírito. Seu batismo não foi
o começo da obra do Espírito, mas um novo capítulo. O Espírito é o meio eficaz do propósito do Pai para a
restauração de todos os seres humanos criados à Sua imagem (veja o Tópico Especial: Plano Eterno Redentor
de YHWH)!
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TÓPICO ESPECIAL: A TRINDADE
Observe a atividade de todas as três Pessoas da Trindade nos contextos unificados. O termo "trindade”,
primeiro cunhado por Tertuliano, não é uma palavra bíblica, mas o conceito é difundido.
A. os Evangelhos
1. Mt 3.16, 17; 28.19 (e paralelos)
2. João 14.26
B. Atos – Atos 2.32, 33, 38, 39
C. Paulo
1. Rm 1.4, 5; 5.1, 5; 8.1-4, 8, 10
2. I Co 2.8-10; 12.4-6
3. II Co 1.21, 22; 13.14
4. Gl 4.4-6
5. Ef 1.3-14, 17; 2.18; 3.14-17; 4.4-6
6. I Ts 1.2-5
7. II s 2.13
8. Tito 3.4-6
D. Pedro – I Pe 1.2
E. Judas – vv. 20, 21
Uma pluralidade em Deus é sugerida no AT.
A. Uso de PLURAIS para Deus
1. O nome Elohim é plural (Veja Tópico Especial: Nomes Para A Divindade) mas quando usado para
Deus sempre tem um verbo singular
2. "Nós” em Gênesis 1.26, 27; 3.22; 11.7
B. “O Anjo do Senhor” (Veja Tópico Especial: O Anjo do Senhor) era um representante visivel da Divindade
1. Gênesis 16.7-13; 22.11-15; 31.11, 13; 48.15, 16
2. Êxodo 3.2, 4; 13.21; 14.19
3. Juízes 2.1; 6.22, 23; 13.3-22
4. Zacarias 3.1, 2
C. Deus e Seu Espírito são separados, Gn 1.1, 2; Sl 104.30; Is 63.9-11; Ez 37.13, 14
D. Deus (YHWH) e Messias (Adon) são separados, Sl 45.6, 7; 110.1; Zc 2.8-11; 10.9-12
E. O Messias e o Espírito são separados, Zc 12.10
F. Todos os três são mencionados em Is 48.16; 61.1
A divindade de Jesus e a personalidade do Espírito causaram problemas para os cristãos primitivos,
rigorosos, monoteístas (Veja Tópico Especial: Monoteísmo), primeiros crentes.
1. Tertuliano – subordinou o Filho ao Pai
2. Orígenes – subordinou a essência divina do Filho e do Espírito
3. Ário – negou Divindade ao Filho e Espírito
4. Monarquianismo – acreditava numa sucessiva manifestação cronológica do único Deus como Pai, Filho
e Espírito
A trindade é uma formulação historicamente desenvolvida informada pelo material bíblico
1. a Divindade plena de Jesus, igual ao Pai, foi afirmada em 325 A.D. pelo Concílio de icéia (cf. João 1.1;
Fp 2.6; Tito 2.13)
2. A personalidade e divindade plena do Espírito igual ao Pai e ao Filho foram afirmadas em 381 A.D.
pelo Concílio de Constantinopla
3. A doutrina da trindade é plenamente expressa na obra de Agostinho De Trinitate
Há verdadeiramente mistério aqui. Mas o NT parece afirmar uma essência divina (monoteísmo) com três
manifestações pessoais eternas( Pai, Filho, e Espírito)
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 51.14-17
14
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça.
15
Abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca manifestará os teus louvores.
16
Pois não te comprazes em sacrifícios; do contrário, eu tos daria;
e não te agradas de holocaustos.
17
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado;
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
51.14-17 Esta estrofe continua o pensamento de:
1. livra - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO, o salmista era pecador e precisava ser perdoado. Salmo
51.14 pode conectar-se ao assassinato de Urias realizado por Davi (lit. "sangues", BDB 196, pressupõem-se
referir a "culpa de sangue", isto é, "assassinato de uma pessoa inocente").
2. o "ensinarei aos transgressores" (BDB 540, KB 531, Piel COORTATIVO) do Sl. 51.13a é explicado / definido
a. a minha língua exaltará (Davi era um cantor) a tua justiça (este termo [BDB 842] significa, basicamente,
um padrão, régua, uma linha reta. Todas as palavras para "pecado" são um desvio do padrão; Neste
contexto, tem a conotação de "vingança" ou "ações justas", cf. Sl. 71.2, 15; veja Tópico Especial:
Justiça).
1) abrir meus lábios
2) a minha boca manifestará os teus louvores
O novo pensamento é iniciado em Sl. 51.16-17. Não havia nenhum sacrifício listadas em Levítico 1-7 que
tratava com o pecado intencional, premeditado (cf. Lv. 4.2, 22, 27; 5.15-18; 22.14; Nm. 15.27-28). Se houvesse,
ele faria (BDB 678, KB 733, Qal COORTATIVO), mas não havia, então ele atirou-se sobre a misericórdia de
Deus. Ele confiava / acreditava que Deus não iria rejeitar (ambos Niphal PARTICÍPIOS)
1. um coração quebrantado em relação ao pecado (BDB 990, cf. Sl. 34.19; Is. 61.1; Jr. 23.9).
2. um coração contrito (lit. "esmagado, BDB 194, cf. Is. 57.15)
Isto refere-se a um tipo de adorador1 Rm. 12.1-2. O arrependimento tem um efeito sobre Deus (cf. Sl. 34.18)!
51.15
NASB (1970)
" SENHOR"
NASB (1995)
"Senhor"
A MT usa Adon, não YHWH. O nome da aliança para o Deus de Israel não é encontrado no Livro II do Saltério
tão frequentemente como no Livro I. Alguns estudiosos especulam que o compilador do Livro II mudou muitas
das referências de YHWH para Elohim.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 51.18-19
18
Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade;
edifica os muros de Jerusalém.
19
Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça,
dos holocaustos e das ofertas queimadas;
e sobre o teu altar se oferecerão novilhos.
51.18-19 O Salmo termina com um pensamento aparentemente separado. Há uma interrupção inesperada de algo
individual para uma oração nacional pela bênção de Deus ("faze bem", BDB 405, KB 408, Hiphil IMPERATIVO)
sobre Jerusalém. A oração implica que Jerusalém tinha problemas.
1. construir suas muralhas
2. restaurar seu sistema sacrificial
Muitos comentaristas têm usado Sl. 51.16 para depreciar o sacrifício, mas por causa de Sl. 51.23, é melhor vê-lo
como enfatizando a diferença entre o pecado "intencional" e "não intencional".
Observe também que em nenhum momento estes dois versículos se encaixam na vida de Davi. Não há
evidência na MSS de que eles foram adicionados depois das composições ou compilação do Salmo.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O salmista dá duas razões para Deus ter misericórdia dele. Quais são e por que elas são importantes?
2. Liste as diferentes palavras usadas para descrever perdão neste Salmo.
3. Explique Sl. 51.4 em suas próprias palavras.
4. O que faz o Sl. 51.5 significar um cenário no AT?
5. Deus retira o Espírito Santo dos pecadores?
6. Explique a relação de Sl. 51.16-17 com o Sl. 51.19. Explique a diferença entre um "pecado intencional" e
um "pecado não intencional" em relação ao sistema sacrificial.
7. Como o Salmo 51.18-19 está relacionado com o resto do Salmo?
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SALMO 52
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Futilidade da perversidade
orgulhosa
Introdução MT
Para o diretor do coro. Uma
Maskil de Davi, quando
Doegue o edomita veio e
disse a Saul e disse-lhe
"Davi chegou à casa de
Aquimelec."

O Fim do Ímpio e a
paz dos justos

Iminente julgamento de
Deus contra um tirano

Julgamento e Graça de
Deus

O destino dos cínicos

52.1-4

52.1-4

52.1-4

52.1-4

52.1-2
52.3-4

52.5-7

52.5-7

52.5-7

52.5-7

52.5
52.6-7

52.8-9

52.8-9

52.8-9

52.8-9

52.8
52.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Observe que este Salmo é dirigido a pessoas más (utilização do COLETIVO SINGULAR). A maioria dos
Salmos são dirigidos a Deus.
B. Este Salmo é uma série de estrofes que contrastam o apuro dos ímpios com a segurança dos justos.
C. Observe que é a fala dos dois grupos que revelam seus corações (motivos, Mt. 12.34-37).
ESTUDO FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmos 52.1-4
1
Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso?
Pois a bondade de Deus dura para sempre.
2
A tua língua urde planos de destruição;
é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos!
3
Amas o mal antes que o bem;
preferes mentir a falar retamente. Selah.
4
Amas todas as palavras devoradoras,
ó língua fraudulenta!
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52.1 Este é um paralelismo antitético. Durante todo o Salmo os maus e os justos são contrastados (JPSOA). A
Peshitta inverte a MT e usa "contra os inocentes todos os dias."
A LXX faz com que todo o versículo refiram-se ao "ímpio". A segunda linha usa "sem lei durante todo o
tempo." A AB (p. 11) na segunda linha utiliza-se do sarcasmo, "O dedicado de El"
▣ "te glorias" Este VERBO (BDB 237, KB 248, Hiphil IMPERFEITO) na forma Hiphil é frequentemente utilizado
para auto louvor (cf. 1 Rs. 20.11; Sl. 49.6; Pr. 20.14; 27.1; Jr. 49.4). Em Jr. 9.23-24, o termo tem tanto negativo
(jactância falsa) quanto os aspectos positivos (verdadeiros motivos para se orgulhar).
▣ "ó homem poderoso" Este é um dos três VOCATIVOS usados para descrever pessoas ímpias.
1. ó homem poderoso - BDB 150, eles são poderosos em sua vanglória sobre o seu pecado; este é um
sarcasmo cortante
2. praticadora de engano - BDB 793 I CONSTRUCTO BDB 941 I
3. língua fraudulenta - BDB 546 CONSTRUCTO 941; não é a mesma raiz do nº 2, mas muito próxima (ou seja, a
fala do mal personificada, veja Tópico Especial: A fala humana)
▣ "bondade" Veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
▣ "para sempre" Isto denota um longo período de tempo (isto é, para sempre). O conceito de "para Sempre" é
repetido várias vezes neste salmo.
1. O julgamento de Deus - Sl. 52.5a
2. a confiança dos justos na bondade de Deus - Sl. 52.8b
3. a gratidão dos justos à Deus - Sl. 52.9a
52.2 É preciso lembrar que as palavras importam. Elas podem abençoar ou amaldiçoar (cf. Tg. 3.1-12). Há poder
nas palavras (Sl. 52.4). Nós vamos prestar contas a Deus por nossas palavras (cf. Mt. 12.34-37). O discurso revela
o coração.
52.3 Estas são as linhas paralelas chocantes da poesia. Pense o quão longe os seres humanos feitos à imagem e
semelhança de Deus caíram! Eles tornaram-se pólos opostos ao que eles deveriam ser!
A palavra "amor" (BDB 12) é usada duas vezes de forma chocante.
1. eles amam mais o mal do que bem, Sl. 52.3
2. amam todas as palavras que os devoram, Sl. 52.4
NASB
"do que falar retamente"
NKJV
"do que falar justiça"
NRSV
"do que falar a verdade"
TEV
"do que a verdade"
NJB
"da retidão"
JPSOA
"do que falar verdadeiramente"
REB
"do que palavras verdadeiras"
LXX
"do que falar de justiça"
A razão pela qual há tanta variedade nas traduções é porque este é um uso incomum de "justiça" (BDB 841). Ela é
frequentemente usada no sentido de "direito" (cf. Sl. 23.3), mas aqui no sentido de "verdadeiro" (cf. Sl. 58.1).
52.4 "Devoradoras" Este SUBSTANTIVO (BDB 118 I), significa basicamente engolir e é utilizada como uma
imagem de destruição.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmos 52.5-7
5
Também Deus te destruirá para sempre;
há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda
e te extirpará da terra dos viventes. Selah.
6
Os justos hão de ver tudo isso, temerão
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e se rirão dele, dizendo:
7
Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza;
antes, confiava na abundância dos seus próprios bens
e na sua perversidade se fortalecia.
52.5-7 Esta estrofe contrasta o que Deus vai fazer com o ímpio e a resposta dos justos.
1. O resultado das ações de Deus para com aqueles que são ímpios é a morte.
a. Te destruirá (literalmente "puxar para baixo") para sempre - BDB 683, KB 736, Qal IMPERFEITO
b. Arrebatar-te - BDB 367, KB 363, Qal IMPERFEITO; esta é uma palavra rara só aqui nos Salmos, mas
observe que as suas outras três ocorrências referem-se ao "fogo tomado a si mesmo",
cf. Pr.6.27; 25.22; Is. 30.14
c. Arrancar-te da sua tenda - BDB 650, KB 702, Qal IMPERFEITO
d. Te extirpará da terra dos viventes - BDB 1057, KB 1658, Piel PERFEITO com waw
2. A reação dos justos aos atos do julgamento de Deus.
a. hão de ver - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFEITO
b. temerão (isto é, arrependimento em reverência) - BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITO
c. rirão dele - BDB 965, KB 1315, Qal IMPERFEITO; Deus ri em Sl. 2.40; 37.13; a sabedoria personificada
ri em Pr. 1.26; aqui o justo ri quando o julgamento de Deus cai sobre aqueles que o rejeitaram e o
perseguiram. Eles "riem" no sentido de "colhem o que semearam." A justiça derrota a injustiça!
52.5 Essa imagem de "arrancar de sua tenda" é uma expressão idiomática relacionada com os dias de vida nômade
de Israel em tendas (nômade e posteriormente no Êxodo). Esta mesma imagem pode ser vista em
1. Saul - 1 Sm.13.2 (ou seja, para suas casas)
2. Sheba - 2 Sm. 20.1 (isto é, para suas casas)
3. Jeroboão I - 1 Rs. 12.16; 2 Cr. 10.16 (isto é, para o nosso próprio país)
4. Paulo - 2 Co. 5.1-10 (tenda como metáfora para o corpo humano)
▣ "para sempre" O conceito de "para sempre" é mencionado em três linhas do salmo.
1. O julgamento de Deus é "para sempre", Sl. 52.5 (BDB 664, cf. Jó 4.20; 14.20; 20.7; 23.7; Sl. 9.7)
2. A bênção de Deus é "para sempre", 52.8
a. sempre - BDB 761 (veja Tópico Especial: Para Sempre)
b. sempre - BDB 723 I (composto de ambos em Sl. 9.5; 10.16; 21.4; 45.6, 17; 48.14; 104.5; 119.44; 145.1,
2, 21)
3. a gratidão dos fiéis seguidores é "para sempre" Sl. 52.9 - BDB 761
▣ "da terra dos viventes" Este CONSTRUCTO (BDB 75, BDB 313) é uma expressão idiomática para a vida (cf. Jó
28.13; Sl. 27.13; 116.9; 142.5; Is. 38.11; Jr. 11.19). Ele está em contraste com a "terra dos mortos", que seria o
Sheol ou a sepultura (veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?).
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
52.7 Salmo 52.7 é uma descrição da pessoa referida em Sl. 52.1-4.
1. ele não faria de Deus o seu refúgio
2. ele confiava na abundância das suas riquezas, cf. Jó 31.24-28; Sl. 49.6-9; Pr. 11.28
3. ele era forte em seu desejo maligno
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmos 52.8-9
8
Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, na Casa de Deus;
confio na misericórdia de Deus para todo o sempre.
9
Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste;
na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom.
52.8-9 Como Sl. 52.5 caracterizou a pessoa má (ou seja, arrancadas), Sl. 52.8 caracteriza a pessoa justa (ou seja,
plantada).
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1. Ela é como uma oliveira verde na casa de Deus, cf. Sl. 1.3; 92.12-14; 128.3; Jr. 11.16; 17.5-8.
2. Ele confia na benignidade de Deus para sempre, cf. Sl. 13.5; este amor é para sempre, cf. Sl. 52.8; os
ímpios "confiam" nas suas próprias riquezas.
3. Ele dá graças a Deus para sempre - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um
sentido COORTATIVO.
4. Ele vai esperar em Seu nome - BDB 875, KB 1082, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO.
52.9 "teu nome" Caracteriza-se como "isso é bom." Veja Tópico Especial: "O nome" de YHWH.
▣ "na presença dos teus fieis" Isso poderia se referir a:
1. Anjos
2. seguidores fiéis no templo (Sl. 52.8, "casa de Deus")
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que é incomum sobre este Salmo?
2. Liste os diferentes vocativos usados para descrever ou personificar o ímpio.
3. Compare o que Deus vai fazer com o ímpio com o que Deus fará com o justo em Sl. 52.5-6.
4. O que os ímpios fazem que os separam de Deus?
5. Quem são os "fieis" de Sl. 52.9?
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SALMO 53*
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Tolice e maldade
Introdução MT
Para o diretor do coro. De
acordo com Mahalath. Um
Maskil de Davi.

Tolice dos Ímpios e a
Restauração de Israel

Condenação de uma Era
Cínica e Injusta

A maldade humana

O destino do Ímpio

53.1-3

53.1

53.1

53.1

53.1

53.2-3

53.2

53.2-3

53.2

53.3
53.4-6

53.4-5

53.6

53.3

53.4

53.4

53.4

53.5

53.5

53.5

53.6

53.6

53.6

* Este Salmo é quase exatamente uma duplicata do Salmo 14, exceto que YHWH foi alterado para Elohim. Veja
as notas lá.
CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 53.1-3
1
Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.
Corrompem-se e praticam iniquidade;
já não há quem faça o bem.
2
Do céu, olha Deus para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda,
se há quem busque a Deus.
3
Todos se extraviaram e juntamente se corromperam;
não há quem faça o bem, não há nem sequer um.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 53.4-6
4
Acaso, não entendem os obreiros da iniquidade?
Esses, que devoram o meu povo como quem come pão?
Eles não invocam a Deus.
5
Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer;
porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia;
tu os envergonhas, porque Deus os rejeita.
6
Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel!
Quando Deus restaurar a sorte do seu povo,
então, exultará Jacó, e Israel se alegrará.
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Este Salmo é quase exatamente uma duplicata do Salmo 14, exceto "YHWH" foi alterado para
"Elohim". Consulte as notas exegéticas lá.
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SALMO 54
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela defesa contra
inimigos
Introdução MT
Para o diretor do coro dos
instrumentos de
cordas. Um Maskil de
Davi, quando os zifeus
vieram e disseram a Saul.
"Não é Davi escondendose entre nós?"

Oração respondida pela
libertação dos adversários

Oração pela Libertação
dos inimigos pessoais

Uma oração para se
proteger dos inimigos

Apelação a Deus, o Justo Juiz

54.1-3

54.1-3

54.1-2

54.1-3

54.1-2

54.3

54.3

54.4-5

54.4-5

54.4-5

54.4-5

54.4-5

54.6-7

54.6-7

54.6-7

54.6-7

54.6-7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 54.1-3
1
Ó Deus, salva-me, pelo teu nome,
e faze-me justiça, pelo teu poder.
2
Escuta, ó Deus, a minha oração,
dá ouvidos às palavras da minha boca.
3
Pois contra mim se levantam os insolentes,
e os violentos procuram tirar-me a vida;
não têm Deus diante de si. Selah.
54.1-3 Esta estrofe mostra o cenário histórico como um ataque pessoal, aparentemente por outras pessoas da
aliança. Observe os pedidos de oração.
1. Salva-me - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
2. Faze-me justiça (ou seja, o julgue apropriadamente) - BDB 192, KB 220, Qal IMPERFEITO usado entre
três IMPERATIVOS e paralelo à primeiro. Ele está funcionando como um IMPERATIVO DO PEDIDO após os
exemplos na poesia Ugaritica (AB, p. 24). Ele denota um "veredicto legal". O salmista está pedindo a Deus
pela absolvição judicial. Ele foi acusado injustamente.
3. escuta a minha oração - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 17.6
4. Dá ouvidos - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO em um relacionamento de sinônimo paralelo ao nº 3,
cf. Sl. 5.1; 55.1; 86.7
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▣ "ó Deus" Este é o nome de Deus (Elohim) que se refere a Ele como criador, sustentador e provedor de toda a
vida neste planeta (cf. Gn. 1, veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade). Ele aparece duas vezes, Sl. 54.1a e
54.2a. Ele é paralelo a:
1. O Seu nome (cf. Tópico Especial: "O Nome" de YHWH )
2. Seu poder, cf. 2 Cr. 20.6
54.3 os inimigos / adversários do salmista são descritos neste versículo como:
1. Insolentes (BDB 266 I, Sl 44.20; 109.11) se levantam contra mim, Sl. 54.3a. Isso geralmente é usado para
outras pessoas da aliança.
2. violentos (BDB 792). Isso geralmente é usado para inimigos de outras nações (ou seja, invasores, cf. Is.
13.11; Ez. 28.7; 30.11; 31.12; 32.12)
3. não têm Deus diante de si; isto poderia referir-se a
a. ímpios israelitas, cf. Sl. 14.1; 36.1-4; 53.1
b. Gentios (ou seja, inimigos nacionais)
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução aos Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 54.4-5
4
Eis que Deus é o meu ajudador,
o SENHOR é quem me sustenta a vida.
5
Ele retribuirá o mal aos meus opressores;
por tua fidelidade dá cabo deles.
54.4-5 Como o salmista descreveu seus inimigos em Sl. 54.3, em Sl. 54.4-5 ele caracteriza Deus e pede para Ele
agir contra seus inimigos.
1. Deus é o meu ajudador - BDB 740, KB 810, Qal PARTICÍPIO, cf. Sl. 27.9; 30.10; 37.40; 118.7
2. O Senhor (Adon, BDB 10) é quem me sustenta a vida (BDB 701, KB 759, Qal PARTICÍPIO, Sl. 37.17, 24;
41.12; 51.12; 71.6; 145.14)
3. Ele retribuirá (literalmente, retornará BDB 996, KB 1427). A MT usa Qal IMPERFEITO em um
sentido JUSSIVO, mas os estudiosos massoréticos sugerem que seja lido (Qere) como um Hiphil IMPERFEITO
usado em um sentido JUSSIVO.
4. O salmista pede a Deus para destruir (literalmente "colocar em silêncio", BDB 856, KB
1035, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 143.12) seus inimigos pois eles estavam tentando silenciá-lo,
cf. Sl. 69.4; 73.27; 94.23; 101.5, 8
54.5
NASB, NRSV
NKJV, LXX
TEV
NJB
JPSOA
REB

"em sua fidelidade"
"na tua verdade"
"porque ele é fiel"
"em sua constância"
"pela sua fidelidade"
"mostrar-se fiel"

A MT usa "fidelidade" (BDB 54, veja Tópico Especial: Acredite, Confiança, Fé e Fidelidade no Antigo
Testamento). Parece remeter-se às afirmações do salmista sobre Deus em Sl. 54.4.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 54.6-7
6
Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios;
louvarei o teu nome, ó SENHOR, porque é bom.
7
Pois me livrou de todas as tribulações;
e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos.
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54.6 Esta estrofe de fechamento (Sl. 54.6-7) expressa a confiança do salmista que Deus (YHWH, Sl. 54.6) irá agir
em seu nome. Quando isso acontecer, então, o salmista:
1. Oferecerá sacrifício a Deus - BDB 256, KB 261, Qal COORTATIVO
2. Louvará a Teu nome - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO; ou o
"nome" é bom ou dar graças a YHWH é bom, cf. Sl. 92.1
Salmo 54.6 usa um raro uso do nome da aliança para o Deus de Israel, YHWH, no Livro 2 do Saltério.
NASB
NKJV, REB
NRSV
TEV, NJB
JPSOA

"voluntariamente"
"livremente"
"com uma oferta voluntária"
"de bom grado"
"oferta voluntária"

A MT usa uma PREPOSIÇÃO e um SUBSTANTIVO (BDB 621). Pode referir-se a
1. voluntariedade
2. oferta voluntária
Aqui o nº 1 se encaixa melhor.
54.7 "me" A MT usa "esse", que se relaciona com o teu "Nome" em Sl. 54.6 (JPSOA).
Não é apenas o salmista "livrado" (BDB 664, KIB 717, Hiphil PERFEITO), mas ele "vê" (BDB 906, KB
1157, Qal PERFEITO) a derrota dos seus inimigos (cf. Sl. 59.10; 92.11; 112.8; 118.7, o que é culturalmente
semelhante a "rir dele" em Sl 52.6).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que significa as palavras "faze-me justiça"?
2. Quem são os inimigos mencionados em Sl. 54.3 e 5?
3. Explique o significado do "nome" (Sl. 54.1, 6).
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SALMO 55
DIVISÕES EM ESTROFRES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela destruição dos
traiçoeiros
Introdução MT
Para o diretor do coro em
instrumentos de cordas.
Um Maskil de Davi.

Confiança em Deus a
respeito da traição de
amigos

Uma oração pela
libertação dos inimigos
pessoais

A oração de alguém
traído por um amigo

Oração quando for caluniado

55.1-3

55.1-3

55.1-3

55.1-3

55.1-2b
55.2c-3

55.4-8

55.4-8

55.4-8

55.4-9a

55.4-5
55.6-7
55.8-9b

55.9-11

55.9-11

55.9-11

55.9b-11

55.9c-10ª
55.10b-11

55.12-15

55.12-14

55.12-15

55.12-15

55.12
55.13-14b
55.14c-15

55.15
55.16-21

55.16-19

55.16-19

55.16-19

55.16-17b
55.17c-18
55.19

55.22-23

55.20-21

55.20-21

55.20-21

55.20-21

55.22

55.22

55.22

55.22

55.23

55.23

55.23

55.23a-b
55.23c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 55.1-3
1
Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração;
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não te escondas da minha súplica.
2
Atende-me e responde-me;
sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado,
3
por causa do clamor do inimigo
e da opressão do ímpio;
pois sobre mim lançam calamidade
e furiosamente me hostilizam.
55.1-3 Este, como muitos Salmos nesta seção, lida com ataques pessoais. Este Salmo é particularmente doloroso,
porque os assaltantes são amigos (cf. Sl. 55.12-14).
Existem vários IMPERATIVOS DE PEDIDO, um JUSIVO e dois COORTATIVOS.
1. Dá ouvidos - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 5.1; 17.1; 39.12; 49.1; 54.2, etc.
2. Não te esconda - BDB 761, KB 834, Hithpael imperfeito usado em um sentido jussivo,
cf. Sl. 10.1; Lm. 3.56
3. Atende-me - BDB 904, KB 1151, Hiphil imperativo, cf. Sl. 5.2; 10.17; 17.1; 61.1; 86.6; 142.6
4. Responda-me - BDB 772, KB 851, Qal imperativo, cf. Sl. 4.1; 13.3; 17.6; 38.15; 60.5; 69.13, 16, 17; 86.1,
etc.
5. Sinto-me perplexo - BDB 923, KB 1194, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
a. palavra rara usada apenas quatro vezes, somente aqui na Literatura da Sabedoria; seu significado é
incerto
b. JPSOA entende esta palavra como "gemido", BDB 242, cf. Sl. 42.12; 43.5; 77.4
c. NKJV usa "gemido (BDB 242) barulhento" (BDB 223)
6. Ando perturbado (literalmente "ser barulhento") - BDB 223, KB 242, Hiphil COORTATIVO, cf. LXX
As razões pelo clamor do salmista por ajuda são dadas em Sl. 55.3.
1. por causa do clamor do meu inimigo
2. por causa da opressão do ímpio
3. Pois sobre mim (a NET Bible sugere "chover", Sl. 140.10) lançam
4. Furiosamente me hostilizam
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 55.4-8
4
Estremece-me no peito o coração,
terrores de morte me salteiam;
5
temor e tremor me sobrevêm,
e o horror se apodera de mim.
6
Então, disse eu: quem me dera asas como de pomba!
Voaria e acharia pouso.
7
Eis que fugiria para longe
e ficaria no deserto. Seláh
8
Dar-me-ia pressa em abrigar-me
do vendaval e da procela.
55.4-8 Esta estrofe descreve como o salmista se sente (linguagem hiperbólica) sobre os ataques de seus
adversários.
1. Estremece-me no peito o coração - BDB 296, KB 297, Qal IMPERFEITO, da raiz de dor no parto
2. terrores da morte me salteiam - BDB 956, KB 709, Qal perfeito, cf. Sl. 18.4-5; 116.3
3. temor e tremor me sobrevêm - BDB 97, KB 112, Qal imperfeito
4. horror se apodera de mim - BDB 491, KB 487, Piel IMPERFEITO com waw, cf. Is. 21.4; Ez. 7.18
À luz destes medos ele diz o que gostaria de fazer para escapar dos temores (linguagem figurada).
1. Quem me dera (literalmente "dar") asas como de pomba - BDB 678, KB 733, Qal imperfeito usado em
um sentido coortativo
2. voaria - BDB 733, KB 800, Qal coortativo
3. acharia pouso - BDB 1014, KB 1496, Qal coortativo
4. fugiria para longe - BDB 934, KB 1221, Hiphil imperfeito usado em um sentido coortativo
5. ficaria no deserto - BDB 533, KB 529, Qal IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
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6. dar-me-ia pressa em abrigar-me - BDB 301, KB 300, Hiphil COORTATIVO
a. vendaval em fúria - BDB 703 (somente aqui)
b. procela - BDB 704
55.4 "coração" Veja Tópico Especial: Coração
▣ "terrores de morte" A morte é o medo da humanidade caída (cf. Sl. 18.4-5; 116.3), mas Deus está no controle
da morte e dará um fim nela (cf. Is. 25.8; Os. 13.14; 1 Co. 15.50-57; 2 Tm. 1.10).
55.7 "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
55.8 "abrigar-me" O SUBSTANTIVO (BDB 812) ocorre apenas aqui e Salmo 18.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 55.9-11
9
Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos,
porque vejo violência e contenda na cidade.
10
Dia e noite giram nas suas muralhas,
e, muros a dentro, campeia a perversidade e a malícia;
11
há destruição no meio dela;
das suas praças não se apartam a opressão e o engano.
55.9-11 Esta estrofe continua o pedido de oração de Sl. 55.1-2.
1. Destrói (literalmente "engolir", isto é, "destruir”) - BDB 118, KB 134, Piel IMPERATIVO; esta raiz pode ser
usada no sentido de "confundir", cf. Sl. 107.27; Is. 3.12; 9.16; 19.3; 28.7
2. Confunde os seus conselhos - BDB 811, KB 928, Piel IMPERATIVO; esta pode ser uma alusão a Gênesis
11.1-9.
Ambos os nº 1 e 2 são orações para interromper / frustrar os planos e esquemas dos inimigos do
salmista. Aparentemente, eles estavam causando problemas dentro da cidade natal do salmista (se era Davi, então
Jerusalém). Eles eram inimigos políticos!
1. Vejo violência na cidade
2. Vejo contenda na cidade
3. dia e noite giram nas suas muralhas
4. campeia a perversidade
5. campeia a malícia
6. das suas praças não se aperta a opressão (lit. praça, BDB 932)
7. das suas praças não se aparta o engano (lit., praça / mercado)
os números 3, 4 e 5 podem ser uma alusão aos guardas das muralhas. Neste caso, os guardas são perversos e
maliciosos!
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 55.12-15
12
Com efeito, não é inimigo que me afronta;
se o fosse, eu o suportaria;
nem é o que me odeia quem se exalta contra mim,
pois dele eu me esconderia;
13
mas és tu, homem meu igual,
meu companheiro e meu íntimo amigo.
14
Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos
e íamos com a multidão à Casa de Deus.
15
A morte os assalte,
e vivos desçam à cova!
Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo.
55.12-15 Esta estrofe identifica que aqueles que causam problemas são conhecidos do salmista.
1. não é um inimigo que me afronta – se o fosse eu o suportaria.
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2. nem é o que me odeia – pois dele eu me esconderia.
3. nem é quem se exalta contra mim (Sl. 35.26; 38.16; Jó 19.5) - pois dele eu me esconderia.
4. És tu, homem
a. meu igual
b. meu companheiro
c. meu íntimo amigo
5. Juntos andávamos.
6. íamos com a multidão à casa de Deus.
O salmista reage a sua traição.
1. A morte os assalte - Qere, BDB 674, KB 728, Hiphil imperfeito usado em um sentido jussivo
2. Vivos desçam a cova - BDB 432, KB 434, Qal imperfeito usado em um sentido
jussivo; para Sheol veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?
3. A razão do desejo do salmista para o seu julgamento.
a. Pois há maldade em sua morada (BDB 158)
b. Pois há maldade no seu íntimo
A partir da concepção que o nº 3 não se encaixa muito bem como paralelo ao nº 2, há uma sugestão de
"habitação".
a. "Vá em terror para suas sepulturas"
b. "Vá em terror à cova" (ie, "lugar de armazenar" no chão)
55.14
NASB, NKJV,
NRSV, REB
NJB

"a multidão"
"então eles recuaram em desordem"

A palavra hebraica (BDB 921) é rara, usada apenas três vezes no AT.
1. as nações estão em um tumulto, cf. Sl. 2.1
2. a barulhenta multidão que vai ao festival no templo, cf. Sl. 55.14
3. o tumulto daqueles que praticam a iniquidade, cf. Sl. 64.2
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 55.16-21
16
Eu, porém, invocarei a Deus,
e o SENHOR me salvará.
17
À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei;
e ele ouvirá a minha voz.
18
Livra-me a alma, em paz, dos que me perseguem;
pois são muitos contra mim.
19
Deus ouvirá e lhes responderá,
Ele, que preside desde a eternidade, Selah
porque não há neles mudança nenhuma,
e não temem a Deus.
20
Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele;
corrompeu a sua aliança.
21
A sua boca era mais macia que a manteiga,
porém no coração havia guerra;
as suas palavras eram mais brandas que o azeite;
contudo, eram espadas desembainhadas.
55.16-21 Esta estrofe descreve o que Deus fará a favor / contra
1. o salmista
2. os traidores
Salmo 55.19 é tanto uma descrição de Deus (isto é, a linha 2, que preside desde a eternidade, cf. Sl. 45.6; 93.2;
Lm. 5.19) e os adversários (ou seja, linha 3, não há neles mudança nenhuma). A confusão surge porque a linha 3
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poderia aplicar-se a Deus (cf. Mt. 3.6, isto é, Malaquias 3.6), mas aqui se refere aos maus corações imutáveis dos
inimigos do salmista.
Salmo 55.16-19a dá orações do salmista e resposta de Deus.
1. Invocarei a Deus - BDB 894, KB 1128, Qal imperfeito usado em um sentido coortativo
2. O SENHOR me salvará - BDB 446, KB 448, Hiphil imperfeito
3. farei as minhas queixas - BDB 967, KB 1319, Qal coortativo, cf. Sl. 64.1; 142.2; esta raiz pode significar
"meditar", cf. Sl. 119.15, 23, 27, 148
4. lamentarei - BDB 242, KB 250, Qal imperfeito usado em um sentido coortativo
5. Ele ouvirá a minha voz - BDB 1033, KB 1570, Qal imperfeito com waw
6. Livra-me a alma, em paz, - BDB 804, KB 911, Qal perfeito, veja Tópico Especial: Resgate / Redenção.
7. Deus ouvirá, Sl. 55.19a - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFEITO
Nos Sl.55-19a Deus responderá os adversários (no sentido de "dar-lhes o que eles merecem" BDB 772, KB
851, Qal IMPERFEITO; "Afligem!" Esta raiz pode significar "responder" ou “afligir”. Nós colhemos o que
semeamos. Salmo 55.19c-21 descreve seus corações e ações (coletivas "ele", cf. Sl. 55.18c).
1. não há neles mudança nenhuma (sem verbo)
2. eles não temem a Deus
3. eles dão suas mãos contra aqueles que estavam em paz
4. eles corromperam a aliança
5. eles têm voz suave, mas tem guerra em seus corações
6. suas palavras suaves são como espadas
Todos os VERBOS entre o nº 2-6 são PERFEITOS, o que denota uma atitude firme de ódio e revolta.
55.17 "À tarde, pela manhã e ao meio-dia" O dia começa na noite para os antigos israelitas por causa de Gn.
1.5, 8, 13, 19, 23, 31. A "ao meio-dia" implica um tempo posterior, quando o judaísmo teve três momentos de
oração (cf. Dn. 6.10).
1. No momento do sacrifício da manhã (cerca de 9h)
2. meio-dia
3. No momento do sacrifício da noite (cerca de 15h).
É certamente possível que a frase é uma expressão idiomática para "continuamente".
55.19 "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 55.22-23
22
Confia os teus cuidados ao SENHOR, e ele te susterá;
jamais permitirá que o justo seja abalado.
23
Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda;
homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias;
eu, todavia, confiarei em ti.
55.22-23 Esta estrofe final é um contraste do que Deus vai fazer para o seguidor fiel e contra o amigo infiel (s).
1. o seguidor fiel
a. o salmista adverte-os para confiar (BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERATIVO ) os seus cuidados (isto é,
"muito", BDB 396, apenas aqui e Sl. 37.5) sobre YHWH (cf. 1 Pd. 5.7)
b. e seguir o exemplo do salmista: "confiarei em Ti"
2. o amigo infiel (s)
a. precipitarás à cova
b. homens sanguinários e fraudulentos não chegarão a metade dos seus dias
À luz da confiança dos fiéis, YHWH
1. os sustentarás - BDB 465, KB 463, Pilpel IMPERFEITO, cf. Rt. 4.15; Ne. 9.21
2. jamais permitirá que sejam abalados - BDB 557, cf. Sl. 125.1; Pv. 10.30
Lembre-se este Salmo descreve a dor da traição e das muitas noites de oração e desânimo nas ações do amigo
infiel (s). Estes últimos versículos não são uma promessa de ausência de problemas, mas da presença e dos
cuidados de YHWH. No final tudo se tornará reto. Vivemos em um mundo, mundo caído, injusto e ímpio. Os
crentes sofrem e são mal tratados, mas há mais vida do que as circunstâncias imediatas!
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Um último comentário, não é certo quem está falando nesta estrofe e, portanto, a quem eles estão falando.
1. um sacerdote ou profeta ouve o salmista e responde a ele
2. o salmista está falando
a. consigo mesmo
b. seus leitores
c. outros machucados pelos amigos
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas
1. Quem são os inimigos? Por que as suas ações são dolorosas para o salmista?
2. Descreva os sentimentos do salmista. (Sl. 55.4-8)
3. Como Sl. 55.9-11 se encaixam no restante do Salmo? A qual cidade se refere?
4. Qual é o problema em interpretar Sl. 55.19?
5. Coloque em suas próprias palavras o tipo de pessoa que Sl. 55.21 está falando.
6. Quem está falando nos Sl. 55.22-23 e para quem?
7. Liste as ações de Deus em Sl. 55.22-23.
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SALMO 56
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Súplica por libertação, e
confiança grata em Deus
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
acordo com Jonath
rehokim elem. Um
Mikhtam de Davi quando
os filisteus o prenderam
em Gate.

Oração pelo alívio dos
tormentos

Uma oração pela
libertação dos inimigos
pessoais

Uma oração de
confiança em Deus

Confiança em Deus

56.1-7

56.1-2

56.1-4

56.1-4

56.1-2

56.3-4
56.5-7

56.3-4
56.5-7

56.5-7

56.5-6
56.7-9a

56.8-13

56.8-11

56.8-11

56.8-11
56.9b-11

56.12-13

56.12-13

56.12-13

56.12-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 56.1-7
1
Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me;
e me oprime pelejando todo o dia.
2
Os que me espreitam continuamente querem ferir-me;
e são muitos os que atrevidamente me combatem.
3
Em me vindo o temor,
hei de confiar em ti.
4
Em Deus, cuja palavra eu exalto,
neste Deus ponho a minha confiança
e nada temerei.
Que me pode fazer um mortal?
5
Todo o dia torcem as minhas palavras;
os seus pensamentos são todos contra mim para o mal.
6
Ajuntam-se, escondem-se,
espionam os meus passos,
como aguardando a hora de me darem cabo da vida.
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7

Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade.
Derriba os povos, ó Deus, na tua ira!

56.1-7 "tem misericórdia" Este IMPERATIVO (BDB 335, KB 334) está no começo de muitos Salmos (cf. Sl. 4.1,
6.2; 51.1; 57.1 [duas vezes]; 86.3; 123.3 [duas vezes]) e ocorre em muitos outros (cf. Sl. 9.13; 25.16; 26.11; 27.7;
30.10; 31.9; 41.4, 10; 86.16; 119.29, 58, 132). Ela é frequentemente associada com:
1. libertação dos inimigos
2. perdão dos pecados
Neste Salmo a oração é por causa da razão nº 1. Observe como o salmista descreve seus adversários (Sl. 56.1-2).
1. Procura ferir-me (ou "ansiar", mesmas consoantes), Sl. 56.2 - BDB 983 II, KB 1375, Qal PERFEITO,
cf. Sl. 56.3; Sl. 57.3; Ez. 36.3; Amos 8.4
2. Atrevidamente me combatem, Sl. 56.2 - BDB 535, KB 526, Qal particípio
3. torcem (literalmente "molestam" ele) suas palavras, Sl. 56.5 - BDB 780, KB 864, Piel imperfeito
4. os seus pensamentos são todos contra ele para o mal, Sl. 56.5 - nenhum verbo
5. ajuntam-se (literalmente "atiçam conflitos"), Sl. 56.6 - BDB 158, KB 184, Qal imperfeito,
cf. Sl. 59.3; 140.3
6. escondem-se (literalmente "esconder"), Sl. 56.6 – a MT usa Hiphil imperfeito, Qere Qal imperfeito da BDB
860, KB 1049
7. espionam os seus passos (literalmente, "saltos"), Sl. 56.6 - BDB 1036, KB 1581, Qal imperfeito (ou seja, de
modo a encontrar um tempo e lugar para atacar), cf. Sl. 71.10
8. aguardando a hora de lhe dar cabo da vida, Sl. 56.6 - BDB 875, KB 1082, Piel PERFEITO, cf. Sl. 119.95
56.1 "todo o dia" observe que esta expressão idiomática de ataque contínuo é usada em Sl. 56.1, 2 e 5.
O salmista espera atentamente, um dia (cf. Sl. 56.3) quando seus inimigos receberão o que merecem
Sl. 56.9a. Na Bíblia o "dia" pode se referir ao:
1. julgamento temporal
2. julgamento escatológico
Veja Tópico Especial: Aquele dia.
NASB Margem
"pelejando"
NRSV
"inimigos"
TEV
"inimigos"
JPSOA
"adversário"
REB
"assaltantes"
A MT usa o Qal PARTICÍPIO ATIVO do VERBO "lutar" (BDB 535, KB 526). Esse mesmo grupo é chamado de
"homens" (ou seja, homens fracos, BDB 60).
56.2 "atrevidamente" A MT usa o SUBSTANTIVO "altura" (BDB 928). É traduzido de duas maneiras.
1. a arrogância dos adversários, NASB, NIV
2. parte do título para Deus
a. "Altíssimo", LXX, NKJV, NRSV, REB
b. "Senhor Todo-Poderoso," TEV
c. "O Exaltado", JPSOA
56.3 o Salmo 56.3 é um tema repetido e vemos ele novamente nos Sl. 56.4 e 11.
1. Me vindo o temor - BDB 431, KB 432, Qal IMPERFEITO
2. Hei de confiar em Ti - BDB 105, KB 120, Qal imperfeito, veja nota em Sl. 4.5
3. E nada temerei, Sl. 56.4, 11, cf. Sl. 112.7-8; 118.6
56.4 "Em Deus, cuja palavra eu exalto" observe que isto é repetido em Sl. 56.10 de forma paralela,
onde Elohim e YHWH estão conectados.
A "palavra" (BDB 182) é um paralelo ao "Seus votos" (BDB 623), Sl. 56.12. Existem muitos termos utilizados
para caracterizar as revelações de YHWH. Veja Tópico Especial: Termos da Revelação de Deus.
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▣ "Que me pode fazer (literalmente carne) um mortal" Este mesmo sentimento é expresso em Sl. 118.6 e
citado em Hb. 13.6. O conceito também é visto em relação às forças espirituais em Rm. 8.31, 35-39.
56.7 Por causa dos ataques cruéis o salmista continua a pedir a Deus para agir em juízo contra os seus adversários.
1. Dá-lhes a retribuição (literalmente "por seus crimes, eles vão fugir", NKJV) - BDB 812, KB
930, Piel IMPERATIVO
a. o VERBO significa "libertar", cf. Sl. 17.13; 18.3, então aqui deve ser uma pergunta ou a tradução deve
adicionar uma emenda negativa para "crimes" (REB, LXX)
b. também é possível mudar "libertação", BDB 812, פלט, para "pesar", BDB 814, פלס
2. derriba os povos - BDB 432, KB 434, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 55.23. É surpreendente que "os povos",
que normalmente é utilizado por grupos nacionais (NEB, REB), é usado aqui. Existem várias teorias.
a. este é um Salmo real e refere-se a outras nações
b. este é um judeu / israelita vivendo entre os estrangeiros
c. apenas uma maneira de se referir a seus inimigos que agem como os povos não pertencentes aliança
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 56.8-13
8
Contaste os meus passos quando sofri perseguições;
recolheste as minhas lágrimas no teu odre;
não estão elas inscritas no teu livro?
9
No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos;
bem sei isto: que Deus é por mim.
10
Em Deus, cuja palavra eu louvo,
no SENHOR, cuja palavra eu louvo,
11
neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei.
Que me pode fazer o homem?
12
Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus;
render-te-ei ações de graças.
13
Pois da morte me livraste a alma,
sim, livraste da queda os meus pés,
para que eu ande na presença de Deus,
na luz da vida.
56.8-13 Esta estrofe lida com a convicção de fé do salmista de que Deus estava com ele e por ele. Um dia, seus
adversários terão de enfrentar as consequências das suas ações (Sl. 56.9).
56.8 Deus sabe o que o salmista está passando (cf. Ex. 3.7). Ele expressa esta visão de fé (ou seja, com base nas
promessas das Escrituras), em:
1. o VERBO, "contaste" (isto é, Deus sabe) - BDB 707, KB 765, Qal PERFEITO
2. o VERBO , "recolheste as minhas lágrimas no teu odre" - BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO (ou seja,
pedido de oração); uma metáfora para lembrar o sofrimento e o mal que o salmista experimenta nas mãos /
palavras de seus inimigos
3. no teu livro - a palavra "livro" (BDB 707) é muito parecido com o VERBO "contaste" (BDB 707). "Livro" é
uma expressão bíblica da memória de Deus. Veja Tópico Especial: Os dois livros de Deus.
▣ "odre" A palavra (BDB 609) significa uma pele de animal (ovinos) costurada para ser um recipiente para
líquidos (cf. Js. 9.4, 13; Jz. 4.19; 1 Sm.16.20; Sl. 119.83).
NASB, NKJV,
JPSOA
NRSV
TEV
NJB
REB

"perseguições"
"perturbações"
"quão atormentado"
"dores"
"sofrimento"
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O SUBSTANTIVO hebraico (BDB 627 I) é encontrado somente aqui. São as mesmas consoantes de "movimento
a partir de e para", "vagar", "vibração", "demonstração de sofrimento" (BDB 626). A utilização de "perseguir"
pode ser vista em Sl. 36.11; 59.11; 2 Rs. 21.8. Há um jogo de som em hebraico entre "perseguir" e "odre".
56.9 "te invocar" É possível que "invocar" seja a declaração de fé.
1. Sl. 56.9b
2. Sl. 56.3a
3. Sl. 56.4a-b
A qualquer um destes que esteja se referindo, denota um ato de fé volitiva. Há uma tensão teológica entre a
soberania de Deus e o livre arbítrio do homem. Ambos são necessários para a aliança. Veja Tópico Especial:
Eleição / Predestinação e a necessidade de um equilíbrio Teológico e Tópico Especial: Aliança.
▣ "bem sei isto: que Deus é por mim" Isto é uma brincadeira com os significados da palavra hebraica "saber"
(BDB 393). Veja o Tópico Especial: Saber.
56.12 "votos" Esta pode ser uma outra maneira de se referir às promessas de Deus (cf. Sl. 56.10b) ou pode se
referir às promessas feitas pelo salmista à Deus. Uma vez que elas são cumpridas:
1. uma oferta é requerida (Sl. 56.12b)
2. louvor verbal é necessário
No contexto, pode referir-se ao medo do salmista de morrer pelas mãos de seus adversários e, assim, ele pede a
Deus para salvá-lo. Neste pedido, ele fez algum tipo de voto. Deus o salvou, agora ele deve cumprir o seu voto.
56.13 O salmista menciona várias coisas que Deus fez por ele.
1. Pois da morte me livraste a alma - BDB 664, KB 717, Hiphil PERFEITO; esta deve incidir sobre Sl. 56.6
2. livraste da queda os meus pés para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida; a vida de acordo com
Deus foi descrita com clareza, o caminho / estrada desobstruída e nivelada (veja nota em Sl. 1.1). Eles
"espionam seus passos" em Sl. 56.6, mas agora Deus irá ajuda-lo a andar.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O coração do Salmo é um refrão repetido, qual é?
2. Explique a expressão idiomática do "livro". Quantos "livros" a Bíblia menciona que Deus guarda?
3. O que significa "aquele dia"?
4. Explique Sl. 56.10 em suas próprias palavras.
5. O que significa "andar na presença de Deus"?
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SALMO 57
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pelo resgate dos
perseguidores
Introdução MT
Para o diretor do coro;
de Set para Al-tashheth.
Um Mikhtam de Davi
quando fugia de Saul, na
caverna.

Oração pela proteção
contra os inimigos

Uma oração pela
libertação dos inimigos
pessoais

Uma oração por ajuda

Entre Inimigos ferozes

57.1-3

57.1

57.1-3

57.1

57.1

57.2-3

57.2-3

57.4

57.4

57.4

57.5

57.5

57.5-6

57.6-10

57.6

57.2-3
57.4-6

57.4-5

57.6
57.7-11

57.7-8

57.7-11

57.7
57.8

57.9-10
57.11

57.9-11
57.11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O Salmo 57 é caracterizado pelo uso de palavras duplas (ou triplas).
1. tem misericórdia de mim, Sl. 57.1
2. se refugia, Sl. 57.1
3. firme está o meu coração, Sl. 57.7
4. desperta, Sl. 57.8
B. Em Sl. 57.6 e 7 há vários VERBOS que começam com a letra hebraica Kaph.
1. armaram - BDB 465, KB 464
2. abatida - BDB 496, KB 493
3. abriram - BDB 500, KB 496
4. caíram - BDB 656, KB 709
5. firmes - BDB 465, KB 464 (duas vezes)
também SUBSTANTIVOS
1. glória, Sl. 57.5 - BDB 458
2. minha alma / alva, Sl. 57.8 - BDB 458 (NASB usa "glória", BDB 458)
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3. lira, Sl. 57.8 - BDB 490
C. O Salmo 57.6 é um motivo típico de "reversão", tão comum no AT. Os inimigos planejam o mal, mas estão
presos em seus próprios esquemas.
D. Dois termos teológicos são repetidos.
1. benignidade (Hesed) - BDB 338, cf. Sl. 57.3 (personificada), 10 (veja Tópico Especial:
Benignidade (Hesed)
2. fidelidade / verdade (emet) - BDB 54, Sl. 57.3 (personificada), 10 (veja Tópico Especial: acredite,
confiança, fé e fidelidade no Antigo Testamento)
E. Este Salmo menciona "as nações". Veja Tópico Especial: Eterno Plano redentor de YHWH.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 57.1-3
1
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia,
pois em ti a minha alma se refugia;
à sombra das tuas asas me abrigo,
até que passem as calamidades.
2
Clamarei ao Deus Altíssimo,
ao Deus que por mim tudo executa.
3
Ele dos céus me envia o seu auxílio
e me livra; cobre de vergonha os que me ferem. Selah
Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
57.1 Este Salmo é caracterizado pelo uso duplo de palavras (ou seja, paralelismo hebraico, veja Tópico Especial:
Poesia Hebraica). Veja Conhecimentos Contextuais, A.
▣ "Tem misericórdia de mim" Salmo 57.1 (duas vezes). Veja a nota em Sl. 56.1-7.
▣ "refugia" O VERBO (BDB 340, KB 334) é um tema recorrente nos Salmos. Veja a nota em Sl. 2.12 e 5.1112. Aqui existe um jogo entre:
1. o PERFEITO denotando a ação concluída e um resultado firmado
2. O IMPERFEITO denotando ação contínua em curso
▣ "à sombra das tuas asas" Esta é uma das várias metáforas femininas para descrever Deus.
1. como uma mãe pássaro - Gn 1.2; Êx. 19.4; Dt. 32.11; 33.12; Is. 31.5
2. mãe que amamenta - Is. 49.15; 66.13; Os. 11.4 (emenda)
Veja Tópico Especial: Sombra como Metáfora para Proteção e Cuidado.
▣ "até que passem as calamidades" Esta continua a metáfora de Deus como um pássaro mãe. Observe que
"destruição" (isto é, ventos destrutivos ou tempestade, BDB 217, cf. e os termos semelhantes no Salmo 55.8) é
personificada (cf. Is 26.20).
57.2 "Deus Altíssimo" Este é o nome Elohim (BDB 43, veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade)
combinados com Elyon (BDB 751 I). Veja as notas em Sl. 7.17 e 46.4b.
▣ "Deus" Este é El (BDB 42), o nome geral para divindade na ANE.
▣ "Deus que por mim tudo executa" Que afirmação de fé inclusiva (cf. Sl. 138.8). A experiência nos diz que
"tudo" deve ser definido e limitado. Mas o seguidor fiel crê (cf. Fp. 1.6).
Neste contexto as ações de Deus são observadas em Sl. 57.3.
1. dos céus me envia - quem ou o que não é especificado
2. me livra - de inimigos viciosos (cf. Sl. 57.4, 6).
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3. cobre de vergonha os que me ferem (Sl. 56.2) - BDB 357 I; que significa "repreender" ou "envergonhar"
aqueles que dizem coisas afiadas (veja os inimigos descritos como leões selvagens com dentes afiados, Sl.
57.4)
4. Envia a sua misericórdia / fidelidade personificadas, cf. Sl. 89.14 e também Sl. 43.3, onde "luz" e "verdade"
são personificados como servos de YHWH
57.3 "dos céus me envia" O termo "céu" tem dois usos distintos.
1. a atmosfera acima da terra (Sl. 57.5, veja Tópico Especial: Céu)
2. O lugar que YHWH habita (Sl. 57.5, veja Tópico Especial: Céu e o Terceiro Céu)
No AT pensava-se que Deus era transcendente. O Santo de Israel foi separado da criação pecaminosa após
Genesis 3. Ele ficou com Israel no Santo dos Santos, entre as asas do Cherubim, sobre o propiciatório da arca da
aliança (que simbolizava o lugar de expiação, Levítico 16). Há uma tensão proposital entre YHWH como
santidade transcendente e a imanência com Israel.
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 57.4-6
4
Acha-se a minha alma entre leões,
ávidos de devorar
os filhos dos homens; lanças e flechas são os seus dentes,
espada afiada, a sua língua.
5
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
e em toda a terra esplenda a tua glória.
6
Armaram rede aos meus passos,
a minha alma está abatida;
abriram cova diante de mim,
mas eles mesmos caíram nela. Selah.
57.4-6 Estes versículos caracterizam os inimigos do salmista e seu Deus, que o sustenta (cf. Sl. 57.2).
1. os inimigos:
a. como leões
b. ávidos de devorar (ou, KB 521 II, para devorar, encontrado somente aqui)
c. dentes / palavras são lanças e flechas
d. prepararam uma armadilha para capturar e matar ele, mas eles mesmo irão cair nela (cf. Pr. 26.27)
2. Deus (Sl. 57.5, 11)
a. Sê exaltado - BDB 926, KB 1202, Qal IMPERATIVO, "céus" aqui se refere à atmosfera acima da terra
(observe o paralelismo)
b. Sua glória sobre a terra
3. o salmista
a. acha-se a minha alma entre - BDB 1011, KB 1486, Qal COORTATIVO
b. a minha alma está abatida - BDB 496, KB 493, Qal PERFEITO
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 57.7-11
7
Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme;
cantarei e entoarei louvores.
8
Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa!
Quero acordar a alva.
9
Render-te-ei graças entre os povos;
cantar-te-ei louvores entre as nações.
10
Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus,
e a tua fidelidade, até às nuvens.
11
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
e em toda a terra esplenda a tua glória.
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57.7-11 Esta estrofe é quase exatamente como Sl. 108.1-5. Pode ter sido um refrão litúrgico.
57.7-9 Esta estrofe exprime a fé e a confiança do salmista nas ações de YHWH em seu nome.
1. Firme esta o meu coração, Sl. 57.7 (duas vezes) - BDB 465, KB 464, Niphal PARTICÍPIO
2. cantarei, Sl. 57.7 - BDB 1010, KB 1479, Qal coortativo
3. entoarei louvores, Sl. 57.7 - BDB 274, KB 273, Piel coortativo
4. desperta a minha alma (ou "minha alma", literalmente "fígado", ambos BDB 458), Sl. 57.8 - BDB 734, KB
802, Qal imperativo
5. despertar minha harpa e lira (ou seja, instrumentos para o salmista louvar a Deus), Sl. 57.8 - BDB
mesmo verbo do nº 4
6. quero acordar a alva, Sl. 57.8 - BDB 734, KB 802, Hiphil coortativo
7. renderei graças, Sl. 57.9 - BDB 392, KB 389, Hiphil imperfeito usado em um sentido coortativo
8. cantarei louvores, Sl. 57.9 - BDB 274, KB 273, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
57.9 Observe o paralelismo entre "os povos" (BDB 766 I) e "as nações" (BDB 115 e BDB 52, ou seja, os povos
não pertencentes da aliança). Há uma ênfase recorrente nos Salmos sobre o aspecto universal do Deus de Israel
(cf. Sl. 9.11b; 18.47, 49; 105.1; 145.12-13). A implicação do monoteísmo (veja Tópico Especial: Monoteísmo) é
que há somente um Deus verdadeiro, que criou todos os seres humanos à Sua imagem para a comunhão (veja
Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
57.10 Este versículo repete os servos personificados de Deus (isto é, hesed e emet) do Sl. 57.3. Ambos dizem estar
"acima" dos céus e das nuvens (ou seja, a atmosfera deste planeta), o que denota
1. sua grandeza
2. a sua origem em Deus
57.11 Este repete Sl. 57.5. Ele funciona como uma forma de denotar a grandeza de Deus (ou seja, a sua
transcendência acima de Sua criação).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique a metáfora de "à sombra das tuas asas," Sl. 57.1.
2. Liste os três nomes para Divindade em Sl. 57.2 e explique as suas implicações.
3. Defina "céu".
4. Por que os aspectos do caráter de Deus são personificados?
5. Explique Sl. 57.9, à luz do monoteísmo.
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SALMO 58
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração para a punição dos
ímpios
Introdução MT
Para o diretor do
coro; Set para Al-tashheth.
Um Mikhtam de Davi.

O justo julgamento do
ímpio

A maldição sobre os
inimigos

Uma oração para Deus
punir os ímpios

O Juiz dos juízes terrenos

58.1-5

58.1-2

58.1-2

58.1-2

58.1-2

58.3-5

58.3-5

58.3-5

58.3-5

58.6-8

58.6-9

58.6-9

58.6-8

58.6-9

58.9-11
58.10-11

58.9-11
58.10-11

58.10-11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo abordar os juízes injustos e seus injustos motivos egoístas.
B. Esses líderes (ou seja, carneiros) são descritos como sendo pecadores desde o nascimento (Sl. 51.5, ou seja,
hipérbole oriental).
C. O julgamento justo de Deus cai sobre esses fingidos religiosos com violência gráfica.
D. O justo se alegre que Deus age contra o mal e a corrupção. Ele reinará com justiça sobre um novo mundo,
um novo dia!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 58.1-5
1
Falais verdadeiramente justiça, ó juízes?
Julgais com retidão os filhos dos homens?
2
Longe disso; antes, no íntimo engendrais iniquidades
e distribuís na terra a violência de vossas mãos.
3
Desviam-se os ímpios desde a sua concepção;
nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras.
4
Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente;
são como a víbora surda, que tapa os ouvidos,
5
para não ouvir a voz dos encantadores,
do mais fascinante em encantamentos.
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58.1 Existem algumas dúvidas sobre como traduzir a primeira linha. É, obviamente, um relacionamento paralelo
entre os sinônimos da linha dois.
NASB
"juízes"
NKJV
"vocês os silenciosos"
NRSV
"os deuses"
NJB
"tão divino quanto tu és"
JPSOA
"ó poderosos"
REB
"vocês governadores"
A UBS Text Project (p. 268) dá o termo "silenciosamente" a classificação "B" (algumas dúvidas) e sugere uma
tradução como, "É realmente um silêncio de justiça que tu falas?", ou seja, vocês realmente falam para ocultar
através do silêncio a justiça?
A MT usa אלם, que poderia se relacionar com BDB 48 (silêncio) ou BDB 18 III (poderosos senhores). Seja o
que for, deve ser paralelo "aos filhos dos homens" na linha dois. Por isso, não pode se referir a "deuses", mas
líderes cívicos (ou seja, juízes, Sl. 82; Êx. 22.8-9; Dt. 1.17; 2 Cr. 19.6) a partir da raiz "cordeiro" (BDB 17, cf. Êx.
15.15; 2 Rs. 24.15; Ez. 17.13; 31.11; 32.21; 34.17).
A LXX, Peshitta e a Vulgata alteram as vogais para formar uma ADVERSATIVA, "Vocês então verdadeiramente
falam justiça?"
58.2-5 Estes versículos revelam a verdadeira natureza desses líderes.
1. no íntimo engendrais iniquidade, Sl. 58.2
2. distribuís na terra a violência de vossas mãos
3. ímpios desde a sua concepção (veja nota completa em Sl 51.5; este é um cenário hiperbólico oriental, não
teologia).
4. proferindo mentiras
5. têm peçonha semelhante à da serpente
6. para não ouvir a voz dos encantadores (lit. "sussurro") - BDB 538, KB 527, aqui utilizado para
encantadores de serpentes. As pessoas da ANE pensavam que o som de uma flauta (ou voz) acalmava uma
cobra, mas hoje sabemos que era o movimento rítmico da própria flauta, e não o som).
O impulso teológico é que eles voluntariamente se recusam a ouvir Deus ou daqueles que os julgam.
Eu não acho que "encantado" deve ser igualado com a feitiçaria aqui, mas os atos culturais de utilizar a cobra
para o entretenimento do público.
58.2 "na terra" Neste contexto refere-se à terra de Israel, e não a Terra. Veja Tópico Especial: terra, país,
Terra. Lembre-se somente o contexto pode determinar o significado da palavra!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 58.6-9
6
Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca;
arranca, SENHOR, os queixais aos leõezinhos.
7
Desapareçam como águas que se escoam;
ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas.
8
Sejam como a lesma, que passa diluindo-se;
como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol.
9
Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor,
tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho.
58.6-9 Esta estrofe é uma oração para o julgamento de Deus (ambos Elohim e YHWH são utilizados, Tópico
Especial: Nomes de Divindade) sobre esses juízes em frases gráficas e descritivas.
1. Quebra-lhes os dentes - BDB 248, KB 256, Qal IMPERATIVO ("dentes" e "presas"; paralelo em Joel 1.6)
2. arranca, literalmente "arrancar" os queixais (BDB 1069) dos leõezinhos - BDB 683, KB
736, Qal imperativo (nº 1 e nº 2 são paralelos; o julgamento pode ocorrer para o mesmo lugar onde eles
pecaram [isto é, em suas palavras / veredictos])
3. desapareçam como água que se escoam - BDB 549, KB 541, Niphal imperfeito usado em um
sentido jussivo
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4. deixar suas setas serem ineficazes (a expressão idiomática hebraica é incerta, mas parece referir-se aos seus
veredictos e acusações injustas)
5. sejam como a lesma (BDB 117, somente aqui no AT) que passa diluindo-se (BDB 588, esta forma
encontrada somente aqui no AT, "diluir" é BDB 587), que passa - BDB 229, KB 246,Qal imperfeito; o
presumido verbo "ser" usado em um sentido jussivo
6. como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol - BDB 302, KB 301, Qal PERFEITO (embora não sejam
IMPERFEITOS o conceito imediato demanda isso, por tanto é usado em um sentido JUSSIVO)
O problema em compreender exatamente o que está sendo dito em Sl. 58.8 é que o paralelismo entre
"lesma" e "aborto" é deficitário, é bem incerto. O termo na segunda linha é muito mais certo do que
"lesma" e "diluir". A NIDOTTE, vol. 4, p. 30, sugere "lesma" sendo entendida como "um aborto
espontâneo."
7. este é um versículo difícil em hebraico (a AB nem sequer tenta traduzi-lo). Houve várias sugestões. O
ponto básico é que o calor necessário para a panela é soprado para fora antes que ele aqueça a comida (ou
seja, até mesmo os gravetos de fácil queima).
Assim como as linhas anteriores da poesia, estes IMPERFEITOS parecem ser usados em um sentido JUSSIVO para
conectar-se a solicitação da oração IMPERATIVOS de Sl. 58.6.
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 58.10-11
10
Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança;
banhará os pés no sangue do ímpio.
11
Então, se dirá: Na verdade, há recompensa para o justo;
há um Deus, com efeito, que julga na terra.
58.10-11 Sempre incomodou os intérpretes modernos que o Salmo clamasse por um julgamento tão violento
contra os inimigos do escritor. Uma maneira de ver isto é que esses inimigos estão atacando a Deus quando
atacam injustamente o Seu povo. Assim, o julgamento já foi firmado (ou seja, Levítico 26, Deuteronômio 27-30) e
cai justamente sobre eles. Portanto, não é um chamado para a vingança ou revanche, mas para a justiça e o
cumprimento das palavras de Deus, de modo que todos verão que há um Deus justo em Israel (cf. Dt. 32.34-43;
Sl. 79.10; 94.1-11; 149.7-9).
Salmo 58.10b é uma hipérbole da ANE para a vitória militar (cf. Sl. 68.23).
58.11 Estou de acordo com a NET Bible que o Qal PARTICÍPIO ATIVO, MASCULINO, PLURAL é um PLURAL DE
referindo-se ao justo julgamento de YHWH.

MAJESTADE,

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo trata sobre quem?
2. O Sl. 58.3 ensina a doutrina do pecado original?
3. Qual verdade espiritual o Sl. 58.4b comunica?
4. Explique a falta de paralelismos sinônimos no Sl. 58.8.
5. Sl. 58.10-11 ensina um espírito de vingança? Sim ou não, porque?
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SALMO 59
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela libertação
dos inimigos
Introdução MT
Para o diretor do coro; Set
para Al-tashheth, quando
Saul enviou os homens, e
eles espionaram a casa
para matá-lo.

O julgamento certo do
ímpio

Oração pela libertação
dos inimigos

Uma oração por
segurança

Contra o ímpio

59.1-8

59.1-2

59.1-2

59.1-2

59.1-2

59.3-4

59.3-4

59.3-4

59.3-4b
59.4c-5

59.5

59.5

59.5

59.6-7

59.6-7

59.6-7

59.6
59.7

59.8-9

59.8-10

59.8-10

59.9-15

59.8-9a
59.9b-10

59.10
59.11-13

59.11-13

59.11-13

59.11
59.12
59.13

59.14-15

59.14-15

59.14-15

59.14
59.15

59.16-17

59.16-17

59.16-17

59.16-17

59.16
59.17

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Mais uma vez a questão de quem são os "inimigos" se repete. Neste Salmo parece referir-se aos invasores
gentios (cf. Sl. 59.5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15). O Salmo 59.8 lembra o Salmo 2.4.
B. O salmista afirma claramente que ele é atacado, mas não por alguma coisa que ele tenha feito (cf. Sl. 59.3c,
4a). O ataque parece vir porque ele / eles são do povo de YHWH.
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C. Observe os títulos para a aliança com a Divindade.
1. Deus meu, Sl. 59.1 - provavelmente Elohim, como o versículo 8 com a letra final na próxima palavra
2. SENHOR Sl. 59.3, 5, 8 - 217 BDB
3. Deus dos exércitos (Elohim Sabaoth), Sl. 59.5 - BDB 43 e 838; conotações militares
4. Deus de Israel, Sl. 59.5 - BDB 43 constructo BDB 975
5. minha força - BDB 738
6. Deus é meu alto refúgio / fortaleza, Sl. 59.9 - BDB 43 e BDB 960 I
7. Deus é a minha benignidade, Sl. 59.10, 17 - BDB 43 e BDB 338
8. O Senhor, nosso escudo ou Adon é o nosso escudo, Sl. 59.11 - BDB 10 e BDB 171
9. Deus (Elohim), Sl. 59.13 - BDB 43 (Elohim)
10. A minha força, Sl. 59.16 - BDB 738
11. Deus é o meu alto refúgio, Sl. 59.17 – o mesmo que o nº 5
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 59.1-8
1
Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos;
põe-me acima do alcance dos meus adversários.
2
Livra-me dos que praticam a iniquidade
e salva-me dos homens sanguinários,
3
pois que armam ciladas à minha alma;
contra mim se reúnem os fortes,
sem transgressão minha, ó SENHOR,
ou pecado meu.
4
Sem culpa minha, eles se apressam e investem;
desperta, vem ao meu encontro e vê.
5
Tu, SENHOR, Deus dos Exércitos, és o Deus de Israel;
desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações;
não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Selah.
6
Ao anoitecer, uivam como cães,
à volta da cidade.
7
Alardeiam de boca;
em seus lábios há espadas.
Pois dizem eles: Quem há que nos escute?
8
Mas tu, SENHOR, te rirás deles;
zombarás de todas as nações.
59.1-2 Observe que o Salmo começa com três IMPERATIVOS (pedidos de oração pela libertação dos inimigos).
1. Livra, Sl. 59.1 - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
2. Livra, Sl. 59.2 – o mesmo que o nº 1
3. Salva - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 28.9; 31.16; 71.2; 86.2, 16
Ambos são usados em Sl. 7.1; 22.20-21; 31.2-3, 15-16; 33.16-17; 34.17-18, etc. É uma oração recorrente por
ajuda!
Observe como os inimigos são caracterizados.
1. Meus adversários
2. aqueles que praticam a iniquidade
3. homens sanguinários
Os inimigos neste Salmo parecem ser invasores estrangeiros.
1. Vem de encontro a todas as nações, Sl. 59.5
2. à volta da cidade (isto é, cerco), Sl. 59.6
3. alardeiam de boca... espadas, Sl. 59.7
4. zombarás de todas as nações, Sl. 59.8
5. não os mates, para que o meu povo não se esqueça, Sl. 59.11
6. que reina Deus em Jacó, até os confins da terra, Sl. 59.13
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7. À volta da cidade, Sl. 59.14 (veja o nº 2)
8. Sl. 59.15 é o cenário de um cerco
59.3-4A Nestes versículos o SINGULAR "mim" refere-se a um / o líder de Israel. Um ataque contra ele é um ataque
contra o povo da aliança. Se questiona se os invasores estrangeiros tiveram ajuda de dentro.
Observe que o autor defende sua própria justiça, afirmando que ele é atacado por nenhuma razão (cf. Sl. 59.3c,
4a). Os inimigos atacam por causa do seu relacionamento com o Deus de Israel (cf. Salmo 2).
59.4b-5 Estes dois versículos estão ligados por três IMPERATIVOS, chamando a Divindade a agir pela a libertação.
1. desperta, Sl. 59.4b - BDB 734, KB 802, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 7.6; 35.23; 44.23; 57.8 (três
vezes); 73.20; 80.2; 108.2
2. vê, Sl. 59. 4b - BDB 906, KB1157, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 9.13; 25. 18,19; 80.14; 84.9; 119.153,
159; 139.24
3. desperta, Sl. 59.5 - BDB 884, KB 1098, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 35.23; 44.23
▣ "vem ao meu encontro" Isto é literalmente "me encontrar." Este aspecto pessoal é repetido no versículo 10a.
▣ "SENHOR, Deus dos Exércitos" Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "Não tenha misericórdia" Este VERBO negativo (BDB 335, KB 334, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO) é usado frequentemente em Salmos (cf. Sl. 4.1, 6.2; 9.13; 25.16; 26.11; 27.7; 30.10; 41.4, 10;
51.1; 56.1; 57.1, etc.). Aqui o salmista pede a Deus para não mostrar misericórdia para com os seus inimigos,
porque eles são traiçoeiros em iniquidade (Sl. 109.14; Is. 2.9; Jr. 18.23).
59.6-7 Há várias traduções modernas em inglês que têm Sl. 59.6-7 como uma estrofe e começa uma nova estrofe
em 59.8-10. É difícil saber como dividir este salmo em suas divisões lógicas.
O Salmo 59.6-7 descreve os inimigos como
1. cães uivantes
2. cães que rodeiam
a. uma metáfora de cerco (cf. Sl. 59.14-15.)
b. uma metáfora por sua constante busca por alimentos (Sl. 59.15)
3. alardeiam de boca... espadas, cf. Sl. 59.7
4. sem temor a Deus (isto é, eles dizem. "Quem há que nos escute?" cf. Jó 22.13; Sl. 10. 4, 11, 13; 64.5; 73.11;
94.7; Is. 29.15; Ez. 8.12). Eles são:
a. ateus práticos israelitas ou
b. pagãos / idólatras
59.8 Salmo 59.8 me lembra
1. Salmo 2.4
2. Salmo 37.13
Este versículo parece denotar que os inimigos são os Gentis, invasores pagãos (cf. Sl. 59.5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15).
Os VERBOS em Sl. 59.8 são Qal IMPERFEITOS que falam de uma ação em curso (isto é, YHWH ri... zomba das
nações sobre a sua descrença e as investidas arrogantes contra o Seu povo).
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 59.9-15
9
Em ti, força minha, esperarei;
pois Deus é meu alto refúgio.
10
Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade,
Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos.
11
Não os mates, para que o meu povo não se esqueça;
dispersa-os pelo teu poder e abate-os,
ó Senhor, escudo nosso.
12
Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios,
na sua própria soberba sejam enredados
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e pela abominação e mentiras que proferem.
13
Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam
e se saiba que reina Deus em Jacó,
até aos confins da terra. Selah.
14
Ao anoitecer, uivam como cães,
à volta da cidade.
15
Vagueiam à procura de comida e,
se não se fartam, então, rosnam.
59.9-13 Há vários títulos para a Divindade. Veja Conhecimentos Contextuais, C.
59.9
NASB
"força minha"
NKJV
"sua força"
NRSV, NJB,
JPSOA
"minha força"
TEV
"a sua força"
A UBS Text Project (p. 271) dá "a minha força" a classificação "D" (muito duvidosa). Isso provavelmente é
baseado nas mesmas palavras do versículo 17. É um título para Divindade.
NASB
"em ti, força minha"
NKJV
"Ó Tu, sua força"
NRSV, JPSOA
"Ó minha força"
NJB, REB
"Minha força"
LXX
"Ó meu poder"
Acho que este é mais um título para a divindade (cf. Sl 21.1; 28.7, 8; 59.17; 81.1; 118.14). Ele é paralelo a
"Deus é minha fortaleza."
▣ "Em ti, força minha, esperarei" Este VERBO (BDB 1036, KB 1581) é um Qal COORTATIVO, cf. Sl. 130.6. O
salmista desejava ver Deus e estar com ele!
59.10 Este é mais um título para Deus (ou seja, "Deus da minha benignidade"), NKJV usa "Meu Deus
misericordioso" e JPSOA usa "Meu Deus fiel."
▣ "me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos" Esta é uma outra expressão cultural de vitória (Sl. 23.5;
54.7; 91.8; 92.11; 112.8; 118.7).
59.11 Este versículo é surpreendente para mim. Isso me lembra de como YHWH habitava com as tribos hebraicas
após a conquista das cidades muradas por Josué. Cada tribo tinha de conquistar militarmente seu próprio território
a partir das tribos dos cananeus. Deus não fez isso por eles. Eles tiveram que agir pela fé. Ele deixou alguma
oposição para que eles pudessem crescer na fé, Nele, e em si mesmos.
Os tempos VERBAIS são:
1. Não os mate, Sl. 59.11 - BDB 246, KB 255, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. Dispersa-os, Sl. 59.11 - BDB 631, KB 681, Hiphil imperativo
3. Abate-os, Sl. 59.11 - BDB 432, KB 434, Hiphil imperativo
4. Consome-os, Sl. 59.13 - BDB 477, KB 476, Piel imperativo (duas vezes)
5. De sorte que jamais existam - BDB 34 II (sem VERBO)
Estes mandamentos devem ser modificados por Sl. 59.11a. É possível que haja confusão entre "não" ( אל- BDB
39) e "El" (אל, nome genérico para Divindade na ANE - BDB 42 II). As consoantes são as mesmas, mas as vogais
são diferentes. Esta é a sugestão da AB (p. 71).
▣ "para que meu povo não se esqueça" O VERBO (BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFEITO) também ocorre em
Dt. 8.11-20, onde YHWH adverte Seu povo a não pensar que a sua prosperidade ou a vitória é por causa de si
mesmos!
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▣ "escudo nosso" Esse cenário se remete aos encontros iniciais de YHWH com Abraão e as promessas que Ele
fez a ele e aos seus descendentes (Gn. 15.1; Dt. 33.29). Isto é recorrente nos Salmos (cf. Sl. 3.3; 5.12; 28.7; 115.911). Denota Deus como protetor!
59.12 "na sua própria soberba sejam enredados" - BDB 539, KB 530, Niphal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO. O orgulho humano e a arrogância é:
1. a essência da queda
2. abominável para YHWH
Ele não vai tolerar isso (cf. Is. 2.11-12; 5.15; 10.33; Sofonias 3.11). Como um exemplo bíblico de orgulho
humano, observe o Tópico Especial: Vangloria.
59.13 "e se saiba que reina Deus em Jacó, até aos confins da terra" Este elemento universal é crucial para
compreender o que Deus está fazendo em nosso mundo (cf. Sl. 2.8; 58.11; 67.7; 72.8, 17; 96.13; 98.9; Is. 45.22;
49.6; 52.10; Jr. 16.19; Mq. 5.4; Mt. 25.32). Veja Tópico Especial: Eterno plano Redentor de YHWH.
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
59.14-15 Estes se ligam ao Sl. 59.6-7. Salmo 59.6 e 14 são refrãos duplicados. O Salmo 59.7 e 15 são ambas
frases descritivas sobre os inimigos. Eles são predadores ferozes!
59.14
NASB, NRSV,
JPSOA
"grunhido"
NKJV
"uivo"
Esta raiz (BDB 534 II) pode significar
1. passar a noite - BDB 533 I (isto é apontando pela MT, cf. Sl. 55.7)
2. rosnado - BDB 534 II
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 59.16-17
16
Eu, porém, cantarei a tua força;
pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia;
pois tu me tens sido alto refúgio
e proteção no dia da minha angústia.
17
A ti, força minha, cantarei louvores,
porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia.
59.16-17 O salmista contrasta, ("eu, porém") o seu estilo de vida com os motivos deles:
1. cantarei a tua força, Sl. 59.16
2. louvarei com alegria a tua misericórdia, Sl. 59.16
3. cantarei louvores, Sl. 59.17
A razão para estas canções de louvor é YHWH
1. me tens sido alto refúgio (BDB 960 I)
2. proteção (BDB 631), no dia da angústia, cf. Jr. 16.19
3. meu alto refúgio (BDB 960 I), cf. Sl. 9.9; 59.9; 62.2, 6
4. Deus da minha misericórdia (BDB 338)
Vários termos chaves teológicos que descrevem YHWH são repetidos neste fechamento.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
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1.
2.
3.
4.
5.

Quem são os inimigos? Por que parece que há dois grupos?
O salmista está alegando impecabilidade Sl. 59.3c, 4a?
Qual é a imagem por trás de "desperta"?
Liste os elementos universais neste salmo. O que eles implicam?
Salmo 59.11 parece confuso. Por quê?
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SALMO 60
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Lamento sobre a derrota na
batalha, e Oração por Ajuda
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
acordo com Sushan
Eduth. Mikhtam de Davi,
para ensinar; quando ele
teve problemas com AramNaharain e com AramZobah, e Joabe voltou, e
feriu doze mil edomitas no
Vale do Sal.

Oração urgente pelo
favor restaurado de
Deus

Oração pela libertação
dos inimigos nacionais

Uma oração pela
libertação

Oração nacional após derrota

60.1-5

60.1-3

60.1-3

60.1-5

60.1-2
60.3-4

60.4-5

60.4-5
60.5

60.6-8

60.6-8

60.6-8

60.6-8

60.6
60.7
60.8

60.9-12

60.9-12

60.9-12

60.9-12

60.9-10
60.11-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 60.1-5
1
Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste;
tens estado indignado; oh! Restabelece-nos!
2
Abalaste a terra, fendeste-a;
repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir.
3
Fizeste o teu povo experimentar reveses
e nos deste a beber vinho que atordoa.
4
Deste um estandarte aos que te temem,
para fugirem de diante do arco. Selah.
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5

Para que os teus amados sejam livres,
salva com a tua destra e responde-nos.
60.1-3 Esta estrofe descreve como o salmista percebe a relação dele e de Israel com YHWH.
1. Ele nos rejeitou - BDB 276, KB 276, Qal PERFEITO, cf. Sl. 44.9, 23; 74.1; 77.7; 108.11
2. Ele nos dispersou - BDB 829, KB 971, Qal perfeito, possivelmente relacionado com uma violação de uma
muralha defensiva
3. Ele tem estado indignado - BDB 60, KB 72, Qal perfeito
4. Ele abalou a terra - BDB 950, KB 1271, Hiphil perfeito
5. Ele fendeu a terra- BDB 822, KB 954, Qal perfeito, palavra rara, apenas aqui e uma forma relacionada em
Jr. 22.14, onde é traduzida como "cortar"
6. Ele fez o Seu povo experimentar reveses - BDB 906, KB 1157, Hiphil perfeito
7. Ele lhes deu vinho para beber (ou seja, causou embriaguez e escalonamento) - BDB 1052, KB
1639, Hiphil PERFEITO, o copo pode ser para as nações (cf. Jr 25.16-26), agora é dado ao povo da aliança
com o mesmo efeito (cf. Is. 51.17, 22)
Observe que todos os VERBOS são PERFEITOS, o que denota uma condição estabelecida. À luz disto, o salmista ora
para Deus:
1. restabelece-nos - BDB 996, KB 1427, Polel IMPERFEITO, cf. Sl. 80.3, 7, 19; 85.4; 126.1; Lm. 5.21
2. repara (ou seja, "restaurar", NIDOTTE, vol 3, p 1, 163) a terra - BDB 950, KB 1272, Qal IMPERATIVO, cf. 2
Cr. 7.14; este pode referir-se a fenda no muro de Sl. 60.1b
Deve ser mencionado que todos esses pedidos de oração por ajuda, proteção e livramento de Deus são baseados
na fé e no estilo de vida de seu povo (cf. 2 Cr 6.37-39). Todas as promessas de Deus (exceto aquelas ligadas ao
Messias e Seu ministério) são condicionais (veja Tópico Especial: Aliança).
TÓPICO ESPECIAL: OS REQUISITOS DA ALIANÇA DE YHWH COMO ISRAEL (Dt. 10.12-13)
Os requisitos de YHWH ("exigem", BDB 981, KB 1371, Qal PARTICÍPIO ATIVO) estão claramente afirmados
em uma série de Qal CONSTRUCTOS INFINITIVOs:
1. "temer ao Senhor" - BDB 431, KB 432, cf. Dt. 4.10; 10.12, 20
2. "caminhar em todos os Seus caminhos" - BDB 229, KB 246, cf. Dt. 4.29
3. "amá-Lo" - BDB 12, KB 17, Dt. 6.5; 10.15; Veja nota completa em Dt. 5.10
4. "servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma" - BDB 712, KB 773,
Dt. 4.29; 6.5; 10.12; 11.13; 13.3; 26.16; 30.2, 6, 10
5. "guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos" - BDB 1036, KB 1581
Esta passagem é semelhante a Miquéias 6.6-8. Ambas falam de uma fé que afeta a vida diária!
60.1 A rejeição de Deus (cf. Sl. 60.1, 10) em relação ao Seu povo (cf. Sl. 60.3, 5) é chocante! Devemos lembrar
que Deus tinha um propósito para Israel. Ela deveria ser um mecanismo para a revelação mundial do caráter e os
propósitos de Deus (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH, cf. Ez. 36.22-38). Isso exigiu
obediência dos fies à aliança (cf. 1 Cr. 28.9). Por causa da Queda de Gênesis 3 não conseguiram; o julgamento era
a única opção (cf. Lv. 26; Dt. 27-30).
A frase "na Sua santidade" em Sl. 60.6 é um poderoso lembrete do caráter de Deus, Ele quer que seu povo seja
um modelo para as nações (veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
Uma nova abordagem era necessária. Esta nova abordagem é chamada de "nova aliança" (Jr. 31.31-34; Ez
36.22-38), que o NT esclarece com o evangelho de Jesus Cristo.
60.4-5 Para mim, isso deve ser uma estrofe separada (cf. NKJV, NRSV). O ASSUNTO muda em Sl. 60.1-3. Esta
estrofe descreve as ações de YHWH em nome de Israel.
1. Ele deu aqueles que o temem um estandarte (BDB 651, ou seja, um sinal visível ou maneira de se
comunicar, cf. Êx. 17.15; Is. 5.26; 11.12; 13.2; Sl. 20.5); isto pode ser uma expressão negativa (ou seja,
fugir) ou positiva (ou seja, reunir).
2. Ele quer que este sinal seja mostrado para comunicar-se (isto é, a verdade; as consoantes hebraicas קשׁט
podem significar "do arco" ou "verdade", BDB 905; a UBS Text Project dá a "do arco" uma classificação
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"B" (algumas dúvidas), a NRSV, NJB, NET Bible e REB apoiam esta escolha, porém a NKJV e a JPSOA
utilizam "verdade". A palavra para “arco” possui uma vogal adicional apenas aqui.
O ponto parece ser que YHWH está provendo algum apoio a Israel pela Sua presença com eles na batalha.
60.4 "Selah" Veja notas no Sl. 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
60.5-12 Isto é repetido em Sl. 108.6-13.
60.5 "teus amados" Este ADJETIVO (BDB 391) é usado para o povo da aliança de YHWH (cf. Is 5.1; Jr. 11.15;
12.7). É uma descrição forte, apaixonada.
▣ Este versículo tem dois pedidos de oração com base em Sl. 60.4.
1. salva (MT; Qere "nos") - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, ou seja, através de suas ações,
cf. Sl. 3.7; 20.9
2. responde-nos (MT, Qere "nos") - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
A UBS Text Project (p. 277) dá para as utilizações de "nos" na MT a classificação "C" (uma dúvida
considerável). O PLURAL está em Sl. 60.10 e 11.
▣ "a tua destra" Esta é uma expressão idiomática hebraica de poder e ação eficaz (cf. Ex. 15.6; Sl. 17.7; 44.3;
98.1; 108.6; 138.7; 139.10, veja Tópico Especial: Mão.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 60.6-8
6
Falou Deus na sua santidade:
Exultarei; dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote.
7
Meu é Gileade, meu é Manassés;
Efraim é a defesa de minha cabeça;
Judá é o meu cetro.
8
Moabe, porém, é a minha bacia de lavar;
sobre Edom atirarei a minha sandália;
sobre a Filístia jubilarei.
60.6-8 Esta estrofe exalta a soberania de YHWH (ou "santidade", BDB 871) sobre as nações (cf. Dt. 32.8). Estes
versículos são repetidos em Sl. 108.6-13, o que significa que pode ter sido parte da liturgia. Pode estar ligado a
Ex. 15.14-17. YHWH mesmo fala (ou seja, "Deus falou" - BDB 180, KB 210, Piel PERFEITO).
1. Exultarei - BDB 759, KB 831, Qal COORTATIVO
2. Dividirei - BDB 323, KB 322, Piel coortativo
3. medirei - BDB 551, KB 547, Piel imperfeito usado em um sentido coortativo
4. Meu
5. Meu
6. A defesa da minha cabeça
7. é o meu cetro
8. atirarei a minha sandália (ou seja, uma expressão idiomática de desprezo)
9. jubilarei (possivelmente deveria ser "sobre a Filístia Eu jubilarei" como Salmos 108.9c)
Observe que os nomes dos lugares estão todos nas alocações tribais de Josué.
1. uma cidade - Siquém
2. um vale - vale de Sucote
3. uma área - Gileade
4. três tribos - Manassés, Efraim, Judá (em relação a Judá como cetro, veja Gênesis 49.10)
5. três nações cananéias derrotadas - Moabe, Edom, Filístia
NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 60.9-12
9
Quem me conduzirá à cidade fortificada?
Quem me guiará até Edom?
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10

Não nos rejeitaste, ó Deus?
Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos!
11
Presta-nos auxílio na angústia,
pois vão é o socorro do homem.
12
Em Deus faremos proezas,
porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários.
60.9-12 Esta estrofe fala da impossibilidade de vitórias militares sem a ajuda e presença de YHWH (ou seja,
Guerra Santa).
1. Sl. 60.9 faz uma pergunta militar
2. Sl. 60.10 afirma a realidade espiritual (Guerra Santa) a menos que YHWH vá antes do exército de Israel,
nenhuma vitória será possível, cf. Sl. 44.9; 108.11
3. Sl. 60.11 afirma a realidade física que a vitória militar por seres humanos é vã e fugaz
4. Sl. 60.12 afirma que só com YHWH poderá haver vitória, cf. Dt. 20.1; 1 Sm.17.45, 47; Sl. 20.7; 22.1617; 44.1-3, 5-7; 146.3; Zc. 4.6). Isso está se referindo à vitória dos propósitos de Deus em Israel como uma
luz para as nações, e não apenas uma conquista.
O ponto principal destas afirmações é a questão do Sl. 60.10, "Não nos rejeitaste, ó Deus?" A não ser que Ele dê
ajuda, não há esperança (Sl. 60.11b). Se o fizer, haverá vitória (Sl. 60.12), tanto para o propósito de Deus
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH) quanto para a segurança e a paz de Israel.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Leia o salmo e tente dividi-lo em assuntos, temas. Você acha que Sl. 60.1-3 e Sl. 60.4-5 são temas
separados?
2. Qual é o propósito teológico de Sl. 60.6-8? Por que é repetido no Salmo 108?
3. Salmo 60.8 tem várias imagens negativas. Explique-as.
4. Qual é a principal verdade teológica de Sl. 60.9-12?
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SALMO 61
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Confiança na proteção de
Deus
Introdução MT
Para o diretor do coro; um
instrumento de cordas. Um
Salmo de Davi.

Garantia da proteção
eterna de Deus

Oração por proteção

Uma oração por
proteção

Oração de um exílio

61.1-4

61.1-2

61.1-2

61.1-2

61.1-2

61.3-7

61.3-5

61.3

61.3-5

61.4-5
61.5-8

61.8

61.6-7

61.6-7

61.6-7

61.8

61.8

61.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTO CONTEXTUAIS
A. Este obviamente é um Salmo real (cf. Sl. 61.6). Como Deus lida com o Rei representa a forma como Ele
lida com a nação (cf. Sl. 61.5)
B. Primeiramente, Sl. 61.2 parece implicar exílio, mas o resto do Salmo não sustenta isto. Portanto, Sl. 61.2a
deve ser metafórico no sentido de alienação espiritual do rei.
C. Este Salmo tem várias imagens memoráveis de Deus.
1. a rocha que é mais alta do que eu
2. Você tem sido um refúgio para mim
3. Você tem sido uma torre de força
4. deixe-me habitar em sua tenda para sempre
5. deixe-me refugiar no abrigo das tuas asas
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 61.1-4
1
Ouve, ó Deus, a minha súplica;
atende à minha oração.
2
Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração.
Leva-me para a rocha que é alta demais para mim;
3
pois tu me tens sido refúgio
e torre forte contra o inimigo.
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Assista eu no teu tabernáculo, para sempre;
no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Selah.
61.1 Dois paralelos IMPERATIVOS DE PEDIDO iniciam este Salmo (cf. Sl. 86.6; Is. 28.23; 49.1; 51.4; Jr. 18.19; Dn.
9.19; Os. 5.1).
1. ouve a minha súplica - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. atende à minha oração - BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
Em Sl. 61.2 o salmista diz: "Desde os confins da terra clamo por Ti." Isso soa como uma oração de uma pessoa
exilada, mas o resto do Salmo não sustenta isso. Portanto, isto deve ser um cenário de um sentimento de alienação
em seu nome.
A palavra "Terra" neste contexto, pode ser entendida como "terra" (Terra Prometida), veja Tópico Especial:
terra, país, Terra. As palavras têm significado apenas no contexto!
A AB entende que a frase se refere ao Sheol (p. 84). Isto é baseado em paralelos ugaríticos. Se assim for, o
salmista enfrentou a morte, não apenas o desânimo.
▣ "súplica" "clamor" (BDB 943) pode referir-se a gritos de alegria ou, como aqui, um pedido de ajuda e proteção
(Sl. 17.1; 88.2; 106.44; 119.169; 142.6).
61.2 "a rocha que é alta demais para mim" O título, "rocha" reflete duas raízes hebraicas (BDB 849 e 700 I). O
primeiro título (BDB 849) aparece em Dt. 32.4, 15, 18, 30, 31. Observe como ela se expressa.
1. A rocha - Dt. 32.4, 15, 18, 30, 31
2. a Rocha da sua salvação - Dt. 32.15; 2 Sm. 22.47; Sl. 89.26; 95.1
3. a Rocha que te gerou - Dt. 32.18
4. sua Rocha os vendeu - Dt. 32.30
5. sua rocha não é como a nossa Rocha - Dt. 32.31
6. não há rocha como a nosso Deus - 1 Sm. 2.2
7. YHWH é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador - Sl. 18.2; 31.3; 71.3; 94.22
8. Meu Deus, minha rocha, em quem me refúgio - Sl. 18.2; 28.1; Is. 17.10
9. quem é rocha senão o nosso Deus - Sl. 18.31
10. YHWH vive, e bendito seja a minha rocha - Sl. 18.46
11. minha rocha e meu redentor - Sl. 19.14
12. minha rocha (BDB 700 I) - Sl. 42.9
13. minha rocha e não há injustiça nEle - Sl. 92.15
14. abençoado por YHWH, minha rocha - Sl. 144.1
15. YHWH uma rocha eterna - Is. 26.4
16. à montanha de YHWH, a Rocha de Israel - Is. 30.29
17. Existe alguma outra Rocha? - Is. 44.8
BDB 700 I ocorre apenas em Sl. 18.2; 42.9. Literalmente significa "penhasco", mas é sinônimo de BDB 849
(ambos usados no Sl. 18.2).
Essa imagem tem várias origens possíveis.
1. As raízes da montanha ou pilares ligados a criação
2. o local que YHWH entrega a lei para Israel
3. o templo no Monte Moriá
4. a força e permanência das montanhas físicas
5. as montanhas são o ponto mais alto, mais próximo ao céu, onde Deus habita
▣ "alta de mais para mim" Isto poderia significar várias coisas.
1. a rocha que provê a salvação e refúgio que o salmista não pode provê a si mesmo
2. a rocha que ele é incapaz de subir ou, eventualmente, entender (ou seja, a permanência de Deus)
3. o contraste entre o lugar exaltado de Deus e o lugar de desânimo do salmista (ou seja, no abatimento do
meu coração)
A LXX e Peshitta usam "Você me deixou em cima de uma rocha".
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61.3 Muitas das imagens usadas para descrever Deus têm conotações militares.
1. um refúgio ligado a um escudo em 2 Sm. 22.31; Sl. 18.30; Pr. 30.5
2. um refúgio ligado a uma fortaleza em Sl. 59.16
3. aqui um refúgio ligada a uma "torre forte" (cf. Pr. 18.10) em Sl. 62.7, "a rocha da minha força"
61.4 Salmo 61.4 tem dois VERBOS COORTATIVOS.
1. Assista eu no teu tabernáculo - BDB 157, KB 184, Qal COORTATIVO, cf. Sl. 27.5; 31.20; 32.7
2. no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo - BDB 340, KB 337, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido COORTATIVO (veja Tópico Especial: Sombra como Metáfora de Proteção e Cuidado)
Como Sl. 61.3 tem imagens militares, 61.4 tem imagens relacionadas ao templo ou, eventualmente, a "rocha" em
Sl. 61.2. As imagens de Sl. 61.4a também são encontradas em Sl. 23.6; 27.4.
O termo "para sempre" é PLURAL, o que acentua o conceito (veja Tópico Especial: Pra Sempre ('OLAM). Acho
que neste contexto no AT, na Literatura da Sabedoria denota uma longa vida feliz em comunhão no templo (isto é,
tabernáculo) com YHWH (Sl. 23.6).
▣ "no esconderijo das tuas asas" Este é uma imagem feminina de Deus como uma mãe pássaro protetora (Mt.
23.37; Lucas 13.34). Veja as notas em Sl. 17.8 e Tópico Especial: Sombra como metáfora para a Proteção e
Cuidados.
▣ "Selah" Veja notas no Sl. 3.2 e Introdução de Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 61.5-8
5
Pois ouviste, ó Deus, os meus votos
e me deste a herança dos que temem o teu nome.
6
Dias sobre dias acrescentas ao rei;
duram os seus anos gerações após gerações.
7
Permaneça para sempre diante de Deus;
concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem.
8
Assim, salmodiarei o teu nome para sempre,
para cumprir, dia após dia, os meus votos.
61.5-8 Esta estrofe relaciona o rei como representante do povo da aliança de YHWH.
1. O rei fez votos (ou seja, promessas de fé) para YHWH.
2. YHWH lhe deu / Israel a terra (ou seja, a herança, Gn. 15.12-21) de Canaã, para aqueles que o temem.
3. YHWH irá prolongar a vida do rei (observe as hipérboles reais).
4. O Rei vai sentar-se no trono diante de Deus para sempre (obviamente "para sempre" não é eterno, mas por
prolongados dias). Tenha cuidado ao ler a teologia desenvolvida no NT se remetendo a termos hebraicos
(hipérbole real).
5. YHWH concede (BDB 584, KB 599, Piel IMPERATIVO, pedido de oração) bondade e fidelidade (agentes
personificados, Sl. 40.11; 57.3; 89.14, "bondade e misericórdia" em Sl 23.6, "luz" e "verdade" em Sl.
43.3). Este mesmo conceito é afirmado no Pr. 20.28. Defender o Rei é defender Israel.
61.5 A NIDOTTE, vol. 2, p. 531, tem um bom comentário sobre "aqueles que temem seu nome." Eles
representam os seguidores fiéis (cf. Sl. 15.4; 25.12, 14; 103.11, 13; 118.4). A NIDOTTE acrescenta uma lista de
formas ligeiramente diferentes.
1. aqueles que temem a Ti - Sl. 31.19
2. aqueles que O temem - Sl. 34.7
3. aqueles que temem Seu nome - Sl. 61.5
4. aqueles que temem a Deus - Sl. 66.16
TÓPICO ESPECIAL: TEMOR (AT)
I. Notas de Gênesis 22.12
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Este termo (BDB 431, KB 432) ocorre frequentemente no AT em dois sentidos. Isso pode significar "temor"
(cf. Gn 3.10; 18.15; 20.8; 28.17; 32.8; 42.35; 43.18), mas em certos contextos ele transita para "maravilhado",
"respeito" ou "honra" ao descrever a atitude de um homem em relação à Divindade. Observe os seguintes
textos.
Gênesis
42.18; Ex. 1.17; 9.30; 18.21; Lv. 19.14,
32; 25.17,
36,
43; Dt. 6.2,
24; 10.12,
20; 14.23; 17.19; 25.18; 28.58; 31.12-13; Sl. 33.8. Este "temor" deve resultar em adoração e obediência (veja
Êxodo 20.20, Deuteronômio 6.13, 24, veja Tópico Especial: Guarda). É uma relação de estilo de vida, não um
conjunto de eventos isolados, lugares, credos ou regras. A obediência flui do respeito e do amor, não do medo
de represálias. A desobediência é principalmente contra o amor, assim como a lei! O relacionamento de
alguém com Deus se torna a prioridade da vida! "Abraão creu em Deus" (Gn 15.56) isto foi demonstrado em
sua vida por suas ações em Gênesis 22!
II. Notas de Isaías 41.10
Esta é uma palavra muito comum de YHWH para o Seu povo (Isaías 41.13, 14; 43.1, 5; 44.2, 8; 51.7, 12; 54.4,
14). Observe por que eles deveriam não temer.
1. YHWH está pessoalmente com eles (isto é, Salmos 23.4)
2. YHWH é o Deus da sua aliança (isto é, Gênesis 15.1, Êxodo 14.13, Juízes 6.23, Isaías 41.10)
3. Ele os fortalecerá
4. Ele os ajudará (Isaías 41.10, 14)
5. Ele os sustentará (Isaías 41.10, 13)
6. todos os que se oporem a eles serão:
A. envergonhados
B. desonrados
C. reduzidos a nada (Isaías 41.11-12)
D. Perecerão

61.8 Por causa da bondade de Deus para com o rei e Israel, o rei vai cantar louvores (BDB 274, KB
273, Piel COORTATIVO) a Ele.
Mais uma vez o uso de "para sempre" deve ser vista como metafórica de um longo e bem sucedido reinado. As
promessas de fé do rei ("votos") são honradas, executada e cumprida no templo. Este fim é semelhante a
Sl. 30.13, denotando assim um ritual definido (ou seja, graças a oferta) ou liturgia (ligado à oferta, cf. Sl. 7.17).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é um lamento individual ou um lamento real?
2. Explique a frase "desde os confins da terra." O escritor estava em um exílio?
3. Salmo 61.4 implica a vida eterna? (cf.Sl. 61.7.) Trata-se de um salmo messiânico?
4. Defina "voto" como expressado neste Salmo. (Sl. 61.5, 8)
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SALMO 62
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Somente Deus é um
refúgio da Traição
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
acordo com Jedutum.
Um Salmo de Davi.

Uma resolução calma
para esperar pela
salvação de Deus

A confiança na proteção
de Deus

A confiança na proteção
de Deus

Esperança somente em Deus

62.1-2

62.1-2

62.1-2

62.1-2

62.1-2

62.3-4

62.3-4

62.3-4

62.3-4

62.3-4

62.5-8

62.5-7

62.5-7

62.5-7

62.5-7b
62.7c-8

62.9-10

62.8

62.8

62.8

62.9-10

62.9-10

62.9-10

62.9
62.10

62.11-12

62.11-12

62.11-12

62.11-12

62.11-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 62.1-2
1
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa;
dele vem a minha salvação.
2
Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei muito abalado.
62.1-2 Esta estrofe descreve O Deus por quem o salmista espera silenciosamente (observe como Sl. 62.1-2 são
quase o mesmo que Sl. 62.5-6). Ele espera pacientemente Deus agir em seu nome (cf. Sl. 131.2).
1. de Deus é a sua salvação (BDB 447), Sl. 62.1
2. Só Deus é sua rocha (BDB 849), Sl. 62.2, 6, veja nota em Sl. 61.2
3. Só Deus é a sua salvação, Sl. 62.2, 6
4. Deus é o seu refúgio, Sl. 62.2
Por causa desse Deus, ele não deve se abalar (BDB 556, KB 555, Niphal IMPERFEITO, cf. Sl 62.6). A frase em
Sl. 62.1 é repetida em 62.6, mas 62.1 adicionou o termo "muito." A TEV, NRSV e a JPSOA traduz como "nunca".
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62.1 "somente" Este ADVÉRBIO (BDB 36) aparece pela primeira vez na MT em Sl. 62.1, 2, 4, 5, 6, 10 para dar
ênfase e é uma forma literária de amarrar os Salmos. Há exclusivismo em um estilo de vida fiel e um estilo de
vida pecaminosa (cf. Sl. 62.4, 9).
A JPSOA traduz como "verdadeiramente". A NKJV traduz apenas a primeira ocorrência como
"verdadeiramente".
▣ "alma" Este é nephesh (BDB 659), que denota a pessoa completa. Veja as notas em Sl. 13.2; 16.9; e Ge. 35.18.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 62.3-4
3
Até quando acometereis vós a um homem,
todos vós, para o derribardes,
como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair?
4
Só pensam em derribá-lo da sua dignidade;
na mentira se comprazem;
de boca bendizem,
porém no interior maldizem. Selah.
62.3-4 Esta estrofe descreve os adversários sem fé.
1. eles acometem (literalmente gritam) - BDB 223, KB 243, Polel IMPERFEITO, PLURAL; este VERBO é
encontrado somente aqui no AT e o significado é derivado de uma raiz árabe
2. eles tentam derribar (literalmente dispersar) - BDB 953, KB 1283, Pual IMPERFEITO; NET Bible pensa que
o VERBO deva ser Piel, "todos vós sois assassinos" (p. 927)
3. eles são como (várias traduções inglesas dizem que Sl. 62.3c refere-se ao salmista; NRSV, TEV, NJB,
JPSOA, REB).
a. uma parede pendida - BDB 639, KB 692, Qal PARTICÍPIO PASSIVO
b. uma muro prestes a cair - BDB 190, KB 218, Qal PARTICÍPIO PASSIVO
4. eles só pensam (BDB 419, KB 421, Qal perfeito) em derriba-lo da sua dignidade - BDB 632, KB
673, Hiphil infinitivo constructo
5. eles se comprazem na mentira - BDB 953, KB 1280, Qal imperfeito
6. eles bendizem (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO) de boca, porém, no interior maldizem - BDB 886, KB
1103, Piel IMPERFEITO; questiona-se se Tiago 3.10 vem deste Salmo
7. Pelos seus frutos (Mt 7.16-20.) e palavras (Mat. 12.34-37) os conhecereis.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 62.5-8
5
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança.
6
Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei jamais abalado.
7
De Deus dependem a minha salvação e a minha glória;
estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
8
Confiai nele, ó povo, em todo tempo;
derramai perante ele o vosso coração;
Deus é o nosso refúgio. Selah.
62.5-8 Salmo 62.5 e 6 são quase exatamente como Sl. 62.1-2. O salmista descreve suas ações como um fiel
seguidor, em comparação com os seguidores infiéis.
1. ele depende de Deus na salvação e na glória ( "honra", BDB 458)
2. ele depende (suposto) de Deus como sua rocha e força
3. ele faz de Deus o seu refúgio
Salmo 62.8 muda de um foco individual para um foco corporativo (várias traduções em inglês fizeram disto
um estrofe separada). Ele começa com dois IMPERATIVOS abordando a comunidade de fiéis seguidores.
1. confiai Nele... em todo o tempo - BDB 105, KB 120, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 37.3, 5; 52.8; Is. 26.4. A
parte mais difícil é a frase, "em todo o tempo", mas é a chave para a paz e a confiança verdadeira (Sl. 34.1).
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2. derramai perante Ele o vosso coração - BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERATIVO, cf. 1 Sm.1.15; Lm. 2.19
(isto é, ser honesto sobre seus sentimentos e problemas quando oramos a Deus, o que é bem diferente do
"silêncio" do Salmo 62.1 e 5. O Salmo 62.1 e 5 estão esperando Deus agir após a oração e Sl. 62.8 é um
chamado para a oração).
3. Deus é o nosso refúgio - Deus não é somente o recurso / local de segurança do indivíduo, Ele é o recurso /
lugar da segurança da comunidade de fé!
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2; Também Introdução de Salmos, VII.
62.5 "em Deus" em Sl. 62.1 esta tradução é precisa, mas aqui há um agregado inicial lamed (não é
uma PREPOSIÇÃO), que é enfática, é "o próprio Deus."
▣ O IMPERATIVO de "ficar em silêncio" (BDB 198, KB 226, Qal IMPERATIVO) é usado aqui, onde
o SUBSTANTIVO (BDB 189) é usado em Sl. 62.1.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 62.9-10
9
Somente vaidade são os homens plebeus; falsidade, os de fina estirpe;
pesados em balança,
eles juntos são mais leves que a vaidade.
10
Não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina;
se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração.
62. 9-10 Esta estrofe é endereçada a todos os seres humanos dos diferentes níveis de sociedade (ou seja, plebeus...
fina estirpe...). Sem fé / confiança em Deus são todos vaidade (BDB 210 I) e falsidade (BDB 469). A MT usa
"filhos dos homens" duas vezes. As traduções usam "plebeus" e "de fina estirpe" em uma frase semelhante em
Sl. 49.2. A JPSOA usa "Os homens são simples sopro; mortais (BDB 35), ilusão", o que rejeita a ligação de
Sl. 49.2 como um paralelo e interpreta os "filhos de Adão" (BDB 9) e os "filhos de Ish" como paralelo e
referindo-se a todos os seres humanos. Para mim, isso parece que Sl. 62.10 refere-se à exploração dos pobres e
impotentes pela elite social de Israel, e Salmo 49 seria um bom paralelo.
A segunda afirmação usa a imagem de balanças comerciais. Em hebraico, o que é pesado é honroso / valioso; o
que é leve (ou seja, sopro, BDB 210 I usado duas vezes) é desonroso.
Salmo 62.10 usa três JUSSIVOS admoestando os seguidores infiéis.
1. Não confieis naquilo que extorquis - BDB 105, KB 120, Qal IMPERFEITO NEGATIVO usado em um
sentido JUSSIVO
2. nem vos vanglorieis na rapina - BDB 211, KB 236, Qal IMPERFEITO NEGATIVO usado em um
sentido JUSSIVO
3. se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração - BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFEITO
NEGATIVO usado em um sentido JUSSIVO
Com base nessa estrofe e Sl. 62.4, as pessoas que estão sendo mencionadas são membros da elite de Israel (ou
seja, civil, militar, comerciante).
62.9 "vaidade... sopro" Ambos são traduções do termo hebraico (BDB 210 I). Este é um dos dois termos-chave
em Eclesiastes. Veja minhas notas sobre a palavra de Ecl. 1.2 on-line em www.freebiblecommentary.org.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 62.11-12
11
Uma vez falou Deus,
duas vezes ouvi isto:
Que o poder pertence a Deus,
12
e a ti, Senhor, pertence a graça,
pois a cada um retribuis segundo as suas obras.
62.11-12 Esta última estrofe aborda a questão teológica e como que o injusto prosperar (Jó; Salmos 37 e 73). A lei
mosaica atribui riqueza, saúde, sucesso e à obediência a aliança (cf. Lv. 26; Dt. 27-30). Os "dois caminhos" (Sl 1;
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Dt. 30.15, 19) também afirma o mesmo. No entanto, na realidade, muitas vezes os ricos são abusivos, ganancioso,
implacáveis, manipuladores tortuosos que encarnam a essência da queda: mais e mais para mim a qualquer custo!
Nós vivemos em um mundo injusto. Deus prometeu concerta-lo. Há o dia do julgamento. Um dia vamos colher
o que semeamos (cf. Jó 34.11; Sl. 28.4; Provérbios 24.12; Ec 12.14; Jeremias 17.10; 32.19; Mt. 16.27; 25.31-46;
Rm 2.6; 14.12; 1 Co. 3.8; 2 Co. 5.10; Gl. 6.7-10; 2 Tm. 4.14; 1 Pe. 1.17; Ap. 2.23; 20.12; 22.12)! Um livro que
me ajudou nessa área é da Hannah Whithall Smith The Christian’s Secret of a Happy Life.
62.11 Esta é uma expressão idiomática bem conhecida, muitas vezes expressa a verdade em três partes (ou seja,
poder, fidelidade na aliança e recompensa). Por causa da queda, alguns seres humanos vão experimentar o poder
de YHWH; alguns a sua benignidade! Nossas ações mostram quem nosso Pai é!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como os Sl. 62.1 e 5 são diferente do Sl. 62.8?
2. A quem o Sl. 62.3c está se referindo?
3. Por que o Sl. 62.8 deveria ser uma estrofe separada?
4. A quem Sl. 62.9 se endereça? Como está relacionado com o Sl. 49.2?
5. Liste os pontos do que Deus tem falado e o salmista ouvido várias vezes.
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SALMO 63
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A alma sedenta satisfeita
em Deus
Introdução MT
Um Salmo de Davi,
quando ele estava no
deserto de Judá

Alegre na comunhão de
Deus

Oração pela libertação
dos inimigos pessoais

Anseio por Deus

Anseio por Deus

63.1-5

63.1-2

63.1-4

63.1-5

63.1-2

63.3-5

63.3-5
63.5-8

63.6-8

63.6-8

63.9-11

63.9-11

63.9-11

63.6-8

63.6-8

63.9-11

63.9-11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Surpreendentemente este salmo não tem IMPERATIVOS, JUSSIVOS ou COORTATIVOS.
B. Este Salmo não admoesta os outros, mas descreve uma busca pessoal por um relacionamento pessoal e
profundo com Deus (cf. Sl. 42.1-4).
C. Como tantos Salmos há um aspecto de tensão com os inimigos (cf. Sl. 63.9-11). Por causa de Sl. 63.11, isso
reflete os pensamentos do rei, de modo que eles podem ser:
1. Estrangeiros
2. israelitas infiéis
D. Salmo 63.11a não torna automaticamente este Salmo real; veja nota em Sl. 63.9-11 para outras opções.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 63.1-5
1
Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansiosamente;
a minha alma tem sede de ti; meu corpo te almeja,
como terra árida, exausta, sem água.
2
Assim, eu te contemplo no santuário,
para ver a tua força e a tua glória.
3
Porque a tua graça é melhor do que a vida;
os meus lábios te louvam.
4
Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver;
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em teu nome, levanto as mãos.
5
Como de banha e de gordura farta-se a minha alma;
e, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva,
63.1-5 Nesta estrofe o salmista descreve como ele se sente a respeito de Deus (Sl. 63.1, Elohim e El, veja Tópico
Especial: Nomes para a Divindade).
1. ele busca Deus ansiosamente (literalmente "olha cedo") - BDB 1007, KB 1465, Piel IMPERFEITO (cf. Sl.
78.34; Pr. 7.15; 8.17; Is. 26.9; Os. 5.15); a mesma raiz é o SUBSTANTIVO da palavra "aurora" (Sl. 57.8)
2. sua alma (literalmente nephesh, BDB 659) tem sede de Deus - BDB 854, KB 1032, Qal perfeito,
cf. Sl. 42.2; 84. 2; Mt. 5.6
3. sua carne (BDB 142) anseia (literalmente "esvaísse") por Deus - BDB 484, KB 480, Qal perfeito; só aqui
no AT; da raiz árabe de "estar com o rosto pálido"
4. ele descreve que a sua sede e a fraqueza são causadas por estar em uma terra seca e exausta, onde não há
água (Sl. 143.6); Deus é frequentemente descrito como a fonte de "água vivente" (cf. Is. 12.3; 44.3; 55.1; Jr.
2.13; 17.13; Jo. 4.10; 7.37-38; Ap. 21.6; 22.17)
Esta busca intensa por Deus em uma terra seca é causada por causa da alegria de refrigério que ele conhecia
anteriormente no templo de adoração (Sl. 63.2).
1. contemplaram Deus no santuário (literalmente "em santidade", cf. Sl. 60.6; 89.35; 102.19) - BDB 302, KB
301, Qal perfeito; esta palavra pode significar santuário, mas não significa necessariamente isso; Eu não
acho que esta linha do poema requeira uma pessoa no exílio; a AB (p. 97) até sugere "santuário celeste"
Sl. 63.5 e "vida eterna" em Sl. 63.4
2. ver Sua força - BDB 906, KB 1157, Qal infinitivo constructo, cf. Sl. 59.17; 62.11
3. ver Sua glória - BDB verbo acima supõem (um duplo objeto)
Exatamente como o poder e a glória se manifestaram não é apresentado, mas desde que a palavra "glória" é
usado no sentido da Shekinah (ou seja, nuvem), durante a peregrinação no deserto (cf. Êx. 16.7, 10; 24.16, 17;
40.34, 35; Lv. 9.6, 23; Nm. 14.10; 16.19; 20.6), possivelmente algo como 1 Rs. 8.11 ocorreu novamente (a outra
opção é uma visão do próprio Deus, como Isaías 6 ou Ezequiel 1; 10).
63.3-5 Estes versículos descrevem como o salmista louva a Deus por causa que sua graça (veja Tópico Especial:
Benignidade (Hesed) é melhor do que a vida.
1. lábios louvarão a Deus - BDB 986 II, KB 1387, Piel IMPERFEITO
2. ele bendirá a Deus enquanto viver - BDB 138, KB 159, Piel imperfeito
3. ele levantará as mãos - BDB 669, KB 724, Qal imperfeito
4. sua alma está farta - BDB 959, KB 1302, Qal imperfeito, cf. Sl. 36.8
5. a boca oferece louvores com jubilo nos lábios - BDB 237 II, KB 248, Piel IMPERFEITO
63.4 "levanto as mãos" Veja a nota em Sl. 28.2.
▣ "em Teu nome" Veja Tópico Especial: O nome de YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 63.6-8
6
no meu leito, quando de ti me recordo
e em ti medito, durante a vigília da noite.
7
Porque tu me tens sido auxílio;
à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso.
8
A minha alma apega-se a ti;
a tua destra me ampara.
63.6-8 Esta estrofe continua a reflexão do salmista sobre a bondade e o cuidado de Deus.
1. ele se recorda de Deus em seu leito - BDB 269, KB 269, Qal PERFEITO, cf. Dt. 6.6-9; Sl. 119.15, 48, 97, 99;
2. ele medita sobre Deus à noite - BDB 211 I, KB 237, Qal imperfeito, cf. Sl. 4.4
3. Deus tem sido seu auxilio (BDB 740 I) - BDB 224, KB 243, Qal perfeito, cf. Sl. 27.9
4. Ele é protegido (na sombra das asas de Deus) e canta jubiloso - BDB 943, KB 1247; Piel imperfeito
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5. Ele (literalmente nephesh) se apega a Deus - BDB 179, KB 209, Qal PERFEITO, cf. Gn. 2.24; Rt. 1.14; 2
Rs. 18.6
6. A destra de Deus o ampara - BDB 1069, KB 1751, Qal PERFEITO, cf. Sl. 18.35; 41.12
Observe como o nº5 e o nº 6 refletem ambos os lados da relação da aliança. Ele invoca escolhas e ações tanto por
Deus quanto para os humanos.
63.7 "à sombra das tuas asas" Veja a nota em Sl. 17.8 e Tópico Especial: Sombra como metáfora para a
proteção e cuidados.
63.8 "destra" Veja a nota em Sl. 18.35 e Tópico Especial: Mão.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 63.9-11
9
Porém os que me procuram a vida para a destruir
abismar-se-ão nas profundezas da terra.
10
Serão entregues ao poder da espada
e virão a ser pasto dos chacais.
11
O rei, porém, se alegra em Deus;
quem por ele jura gloriar-se-á,
pois se tapará a boca dos que proferem mentira.
63.9-11 Como acontece muitas vezes nos Salmos, uma estrofe é dirigida aos inimigos do salmista. Neste "o rei" é
especificamente mencionado. Isto pode significar
1. o rei é o salmista
2. o salmista aborda os problemas que o rei enfrenta e expressa como o rei se sente (cf. Sl. 63.11a)
3. É uma técnica literária de ligar o Salmos individual a um Salmos corporativo (cf. Sl. 63.11b)
Estas são declarações sobre os inimigos (ou seja, aqueles que buscam a sua vida para destruí-la, e por tanto
Israel).
1. eles irão para as profundezas da terra (ou seja, a sepultura, Sheol, a cova, veja Tópico Especial: Onde estão
os mortos).
No AT todos os seres humanos vão para o Sheol, como todos os seres humanos vão para Hades no NT
para esperar o dia do julgamento. É possível que "a parte mais baixa" representa a morada do seguidor
incrédulo e pagão.
2. Eles serão entregues ao poder da espada - BDB 620, KB 669, Hiphil imperfeito
3. eles serão pastos de chacais (ou seja, sem enterro apropriado)
4. se tapará as bocas dos que falam mentiras - BDB 698, KB 55, Niphal IMPERFEITO
Por causa disso
1. o rei se alegrará em Deus - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO
2. quem por Ele jura (BDB 989, KB 1396, Niphal PARTICÍPIO) gloriar-se-á - BDB 237, KB
248, Hithpael IMPERFEITO, cf. Is. 48.1; 65.16
a retidão, a verdade e a fé prevalecerão no final por causa do caráter e dos propósito do nosso Deus!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo é semelhante ao Salmo 42?
2. O salmista estava no exílio? Por que sim ou por que não?
3. A que se refere Salmo 63.2b?
4. Onde você acha que Sl. 63.3-5 ocorre?
5. Quem são os inimigos em Sl. 63.9-10?
6. Este é um Salmo real? Por que sim ou por que não?
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SALMO 64
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela libertação
dos inimigos secretos
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Um Salmo de
Davi.

Oprimido pelo ímpio,
porém alegrando-se
no SENHOR

Uma oração por
proteção dos inimigos
pessoais

Uma oração por
proteção

Punição para difamadores

64.1-6

64.1-4

64.1-6

64.1-6

64.1-2
64.3-4

64.5-6
64.7-10

64.7-9

64.5-6
64.7-9

64.7-10

64.7-8
64.9

64.10

64.10

64.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O salmista está angustiado por adversários secretos. Isto implica irmãos israelitas.
Eles são chamados de
1. o inimigo, Sl. 64.1 (BDB 33, KB 38, Qal PARTICÍPIO)
2. malfeitores, Sl. 64.2 (BDB 949, KB 1269, Hiphil particípio)
3. aqueles que praticam a iniquidade, Sl. 64.2 (BDB 821, KB 950, Qal PARTICÍPIO)
Para notas sobre os nomes dos adversários, consulte Sl.1.5; 5.10
B. Suas ações são (Sl. 64.2-6) listadas.
1. eles causam pavor (BDB 808), cf. Sl. 91.5
2. eles conduzem conselhos secretos
3. eles praticam a iniquidade
4. eles possuem línguas afiadas como uma espada
5. eles apontam as suas palavras como flechas
6. eles atacam de emboscada
7. eles não temem (ou seja, Deus)
8. eles são firmes em seus planos malignos
9. eles pretendem armam ciladas secretamente
10. eles pensam que estão escondidos (ou seja, de Deus)
11. maquinam injustiças
12. eles têm um plano bem concebido
13. eles são maus em pensamento e coração
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C. As ações de Deus contra eles são delineadas (Sl. 64.7-10).
1. Ele irá feri-los com uma seta
2. Ele irá fazê-los tropeçar
3. Ele irá usar suas próprias palavras contra eles no julgamento
4. Ele fará com que eles sejam envergonhados
5. Suas ações em relação a eles farão com que todos os homens:
a. temerão / Reverenciarão
b. anunciarão a Sua obra
c. entenderão as Suas ações
6. Suas ações farão com que o homem justo
a. Alegre-se nas Suas ações
b. Refugie-se (ou seja, confie) Nele
c. Gloriem-se em seus corações
D. A fala humana pode ser uma bênção ou uma maldição (veja Tópico Especial: A fala Humana).
E. Embora seja impossível determinar o cenário histórico ou a identidade do salmista, é interessante quantas
imagens militares são usadas.
1. Espada
2. Seta
3. emboscada
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 64.1-6
1
Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades;
preserva-me a vida do terror do inimigo.
2
Esconde-me da conspiração dos malfeitores
e do tumulto dos que praticam a iniquidade,
3
os quais afiam a língua como espada
e apontam, quais flechas, palavras amargas,
4
para, às ocultas, atingirem o íntegro;
contra ele disparam repentinamente e não temem.
5
Teimam no mau propósito;
falam em secretamente armar ciladas;
dizem: Quem nos verá?
6
Projetam iniquidade,
inquirem tudo o que se pode excogitar;
é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles.
64.1 "ouve" Muitas estrofes nos Salmos são introduzidas com o IMPERATIVO (cf. Sl. 17.1; 27.7; 28.2; 30.10;
39.12; 54.2; 61.1; 64.1; 84.8; 102.1; 119.149; 130.2; 143.1). Os Salmos são muitas vezes orações a Deus rogandolhe para agir por Seu povo ou por um seguidor justo.
A oração é um privilégio maravilhoso para o povo de Deus. Ela libera uma potência no mundo que não estava
presente antes. Veja os três Tópicos Especiais abaixo.
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO EFICAZ
A. Está ligada ao relacionamento pessoal com o Deus Triúno
1. Relacionada com a vontade do Pai
a. Mt 6.10
b. I João 3.22
c. I João 5.14, 15
2. Permanecendo em Jesus
João 15.7
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3. Orando em nome de Jesus
a. João 14.13, 14
b. João 15.16
c. João 16.23, 24
4. Orando no Espírito
a. Ef 6.18
b. Judas 20
B. Relacionada com os motivos pessoais de alguém
1. Não vacilando
a. Mt 21.22
b. Tiago 1.6, 7
2. Pedindo errado
Tiago 4.3
3. Pedindo egoisticamente
Tiago 4.2, 3
C. Relacionada com as escolhas pessoais de alguém
1. Perseverança
a. Lucas 18.1-8
b. Colossenses 4.2
c. Tiago 5.16
2. Discórdia no lar
Pedro 3.7
3. Pecado
a. Salmo 66.18
b. Isaías 59.1, 2
c. Isaias 64.7
Toda oração é respondida, mas nem toda oração é eficaz. A oração é um relacionamento de mão dupla. A pior
coisa que Deus poderia fazer é conceder pedidos inapropriados dos crentes.
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO INTERCESSÓRIA
I. Introdução
A. A oração é significativa por causa do exemplo de Jesus
1. oração pessoal, Marcos 1.35; Lucas 3.21; 6.12; 9.29; 22.29-46
2. purificação do Templo, Mt 21.13; Marcos 11.17; Lucas 19.46
3. Oração Modelo, Mt 6.5-13; Lucas 11.2-4
B. Oração é colocar numa ação tangível nossa crença num Deus pessoal e cuidadoso que está presente,
disposto e capaz para agir em nosso favor e dos outros, através das orações.
C. Deus pessoalmente tem-Se limitado a agir nas orações de Seus filhos em muitas áreas (cf. Tiago 4.2).
D. O propósito principal da oração é a nossa comunhão e tempo com o Deus Triúno.
E. O escopo da oração é qualquer coisa ou qualquer pessoa que preocupa os crentes. Nós podemos orar
uma vez, crendo, ou repetidas vezes enquanto o pensamento ou a preocupação reaparecerem.
F. A oração pode envolver vários elementos
1. louvor e adoração ao Deus Triúno
2. ações de graça a Deus por Sua presença, comunhão e provisões
3. confissão de nossa pecaminosidade, tanto passada quanto presente
4. petição por nossas necessidades físicas ou desejos percebidos
5. intercessão, onde nós abraçamos as necessidades de outros diante do Pai
G. A oração intercessória é um mistério. Deus ama aqueles por quem oramos muito mais do que nós,
contudo nossas orações freqüentemente efetuam uma mudança, resposta ou necessidade, não somente
em nós mesmos, mas neles.
II. Material Bíblico
A. Antigo Testamento
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1. Alguns exemplos da Oração intercessória:
a. Abraão suplicando por Sodoma, Gn 18.22ss
b. Orações de Moisés por Israel
(1) Êxodo 5.22, 23
(2) Êxodo 32.31ss
(3) Deuteronômio 5.5
(4) Deuteronômio 9.18, 25ss
c. Samuel ora por Israel:
(1) I Samuel 7.5, 6, 8, 9
(2) I Samuel 12.16, 23
(3) I Samuel 15.11
d. Davi ora por seu filho, II Samuel 12.16-18
2. Deus está procurando intercessores, Isaías 59.16
3. Pecado desconhecidos, não confessado ou uma atitude não arrependida afetam nossas orações
a. Salmo 66.1
b. Provérbios 28.9
c. Isaías 59.1, 2; 64.7
B. Novo Testamento
1. O ministério intercessório do Filho e do Espírito
a. Jesus
(1) Romanos 8.34
(2) Hebreus 7.25
(3) I João 2.1
b. Espírito Santo, Romanos 8.26, 27
2. O ministério intercessório de Paulo
a. Ora pelos judeus
(1) Romanos 9.1ss
(2) Romanos 10.1
b. Ora pelas igrejas
(1) Romanos 1.9
(2) Efésios 1.16
(3) Filipenses 1.3, 4, 9
(4) Colossenses 1.3, 9
(5) I Tessalonicenses 1.2, 3
(6) II Tessalonicenses 1.11
(7) II Timóteo 1.3
(8) Filemom, v. 4
c. Paulo pediu às igrejas para orarem por ele
(1) Romanos 15.30
(2) II Coríntios 1.11
(3) Efésios 6.19
(4) Colossenses 4.3
(5) I Tessalonicenses 5.25
(6) II Tessalonicenses 3.1
3. O ministério intercessório da igreja
a. Orar uns pelos outros
(1) Efésios 6.18
(2) I Timóteo 2.1
(3) Tiago 5.16
b. Oração solicitada para grupos especiais
(1) nossos inimigos, Mt 5.44
(2) trabalhadores cristãos, Hebreus 13.18
(3) governantes, I Timóteo 2.2
(4) os doentes, Tiago 5.13-16
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(5) infiéis, I João 5.16
III. Condições para oração respondida
A. Nosso relacionamento com Cristo e com o Espírito
1. Permanece nEle, João 15.7
2. Em Seu nome, João 14.13, 14; 15.16; 16.23, 24
3. No Espírito, Efésios 6.18; Judas 20
4. De acordo com a vontade de Deus, Mateus 6.10; I João 3.22; 5.14, 15
B. Motivos
1. Não vacilando, Mateus 21.22; Tiago 1.6, 7
2. Humildade e arrependimento, Lucas 18.9-14
3. Pedindo errado, Tiago 4.3
4. Sem egoísmo, Tiago 4.2, 3
C. Outros aspectos
1. Perseverança
a. Lucas 18.1-8
b. Colossenses 4.2
2. Continuar pedindo
a. Mateus 7.7, 8
b. Lucas 11.5-13
c. Tiago 1.5
3. Discórdia no lar, I Pedro 3.7
4. Livre de pecado conhecido
a. Salmo 66.18
b. Provérbios 28.9
c. Isaías 59.1, 2
d. Isaías 64.7
IV. Conclusão Teológica
A. Que privilégio. Que oportunidade! Que dever e responsabilidade
B. Jesus é nosso exemplo. O Espírito é nosso guia. O Pai está esperando ansiosamente.
C. Isso poderia transformar você, sua família, seus amigos e o mundo.
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO, ILIMITADA CONTUDO LIMITADA
A. Os Evangelhos Sinóticos
1. os crentes são encorajados a perseverar em oração e Deus fornecerá "coisas boas” (Mateus) ou "Seu
Espírito” (Lucas) Mt 7.7; Lucas 11.5-13)
2. no contexto da disciplina da igreja os crentes (dois) são encorajados a se unirem em oração (Mt
18.19)
3. no contexto do julgamento do judaísmo os crentes devem pedir com fé sem duvidar (Mt 21.22;
Marcos 11.23, 24)
4. no contexto de duas parábolas (vv. 1-8, o juiz iníquo e vv. 9-14, o fariseu e o pecador) os crentes são
encorajados a agir diferentemente dos juízes ímpios e fariseus hipócritas. Deus ouve os humildes e
arrependidos (Lucas 18.1-14)
B. Escritos de João
1. no contexto do homem nascido cego que Jesus cura, a verdadeira cegueira dos fariseus é revelada. As
orações de Jesus (como de qualquer um) são respondidas porque Ele conhecia a Deus e vivia de acordo
(João 9.31).
2. O Discurso do Cenáculo de João (João 13-17)
a. 14.12-14 – a oração crente caracterizada por
1) vir de crentes
2) pedir em nome de Jesus
3) desejar que o Pai seja glorificado
4) guardar os mandamentos (v. 15)
430

b. 15.7-10 – oração crente caracterizada por
1) permanecer em Jesus
2) Sua permanecer neles
3) desejar que o pai seja glorificado
4) produzir muito fruto
5) guardar os mandamentos (v. 10)
c. 15.15-17 – oração dos crentes caracterizada por
1) sua eleição
2) sua produção de fruto
3) pedir em nome de Jesus
4) guardar o mandamento de amar um ao outro
d. 16.23, 24 – oração dos crentes caracterizada por
1) pedir em nome de Jesus
2) desejar a alegria seja tornada completa
3. A primeira carta de João (1 João)
a. 3.22-24 – oração dos crentes caracterizada por
1) guardar Seus mandamentos (vv. 22, 24)
2) viver adequadamente
3) crer em Jesus
4) amar um ao outro
5) permanecer nEle e Ele em nós
6) ter o dom do Espírito
b. 5.14-16 – oração dos crentes caracterizadas por
1) confiança em Deus
2) de acordo com a vontade dEle
3) os crentes oram uns pelos outros
C. Tiago
1. 1.5-7 – os crentes confrontados com várias tribulações são invocados a pedir sabedoria sem duvidar
2. 4.2, 3 – os crentes devem pedir com os motivos apropriados
3. 5.13-18 – os crentes confrontados com problemas de saúde são encorajados
a. a pedir aos anciãos que orem
b. orar com fé salvará
c. a pedir que seus pecados sejam perdoados
d. a confessar o pecado uns aos outros e orar uns pelos outros (similar a I João 5.16)
A chave para a oração eficaz é a semelhança a Cristo. Isto é o que orar em nome de Jesus significa. A por coisa
que Deus poderia fazer para a maioria dos cristãos é responder suas orações egoístas! Num sentido todas as
orações são respondidas. O aspecto mais valioso da oração é que o crente passa tempo com Deus, confiando
em Deus.
NASB, NRSV
"perplexidades"
NKJV
"meditação"
LXX
"petição"
O SUBSTANTIVO (BDB 967) é usado frequentemente na poesia como uma "queixa".
1. Jó 7.11; 9.27; 10.1; 21.4; 23.2
2. Salmo 55.2; 142.2
3. Provérbios 23.29
O salmista está se dirigindo a Deus sobre a injustiça da vida relacionada com os ataques feitos pelos irmãos do
povo da aliança.
▣ "preserva-me a vida do terror do inimigo" O VERBO (BDB 665 I, KB 718, Qal IMPERFEITO) é usado com
a PREPOSIÇÃO "do" em Sl. 12.7; 32.7; 140.1, 4. Usada referindo-se a Deus manter, guardar ou preservar em
Dt. 32.10; Sl. 25.20; 31.23; 40.11; Is. 26.3; 42.6; 49.8. O povo de Deus pode confiar que Ele está protegendoos. Isto não deve implicar uma vida sem problemas, mas a presença certa de Deus e Sua misericórdia graciosa
para com aqueles que o buscam.
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▣ "do inimigo" A palavra é SINGULAR, mas usado em um sentido coletivo (cf. Sl. 64.2-6).
64.2 O VERBO "esconde" (BDB 711, KB 771, Hiphil IMPERFEITO) é paralelo a "preserva" em Sl. 64.1. O salmista
se sente ameaçado por outros parceiros da aliança que planejam secretamente sua morte.
Observe que o salmista pede para YHWH escondê-lo, mas o ímpio esconde seus planos secretos para destruí-lo
(cf. Sl. 64.5).
NASB
"tumulto"
NKJV
"insurreição"
NRSV
"maquinações"
TEV, REB
"multidão"
NJB
"gangues"
JPSOA
"coroa"
Esta raiz ocorre apenas três vezes no AT. É traduzido na NIV como:
1. Sl. 2.1 - "conspiram"
2. Sl. 55.14 - "multidão"
3. Sl. 64.2 - "coroa barulhenta"
64.4 "integro" O termo (BDB 1070) indica uma inocência moral, não uma pessoa sem pecado (isto é, não
conhece, o pecado intencional). Foi usado para se referir Jó (Jó. 1.1, 8; 2.3; 8.20; 9.20-22; Sl. 37.37). Veja Tópico
Especial: Irrepreensível, inocente, sem culpa, sem repreensão.
64.5
NASB
"teimam no mau propósito"
NKJV
"eles mesmos incentivam o mau"
NRSV
"eles mesmo encorajam um evento mal"
TEV
"eles encorajam uns aos outros nos seus planos malignos"
NJB
"se apoiam mutuamente em seus maus desígnios"
JPSOA
"eles mesmos são como uma palavra má"
VER
" eles confirmam as suas resoluções ímpias"
A NIDOTTE, vol. 2, p. 72, lista vários possíveis significados / conotações para o tempo verbal Piel (BDB 304,
KB 302).
1. teimam
2. eles fortalecem para si (ou seja, apoio mútuo)
3. eles ficam firme para si (ou seja, confirmam as suas intenções malignas)
▣ "Quem nos verá" Esta frase refere-se a
1. os planos secretos para armar ciladas para o salmista
2. a descrença de que Deus sabe e irá agir em nome do salmista (cf. Jó 22.13; Sl. 10.11; 59.7, 94.7; Is. 29.15;
Ez 8.12)
64.6 Em Sl. 64.6 há três palavras que compartilham as letras hebraicas, ( חפשBDB 344).
1. procuram (NASB, "projetam")
2. inquirem tudo
3. excogitar
▣ "é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles" No contexto isto se refere aos maus motivos dos
inimigos do salmista. A BDB define "abismo" (BDB 771) como "insondável" (Jó. 12.22; Eclesiastes 7.24 [duas
vezes]) ou misterioso. A NJB e a Anchor Bible traduz de modo a descrever o conhecimento de YHWH e de suas
ações. No entanto, parece que Sl. 64.1-6 é sobre as atividades dos inimigos. O Salmo 64.7-9 é sobre a resposta de
YHWH.
A UBS Text Project (pp. 282-284) mostra uma série de questões textuais e possibilidades nestes dois
versículos. A maioria deles tem uma classificação "C" (uma dúvida considerável).
432

NASB (REVISADO) TEXTO: SALMO 64.7-10
7
Mas Deus desfere contra eles uma seta;
de súbito, se acharão feridos.
8
Dessarte, serão levados a tropeçar;
a própria língua se voltará contra eles;
todos os que os vêem meneiam a cabeça.
9
E todos os homens temerão,
e anunciarão as obras de Deus,
e entenderão o que ele faz.
10
O justo se alegra no SENHOR e nele confia;
os de reto coração, todos se gloriam.
64.7 Este é um típico cenário de inversão de papéis. O que os ímpios fizeram para o justo (cf. Sl. 64.3-4) agora é
feito contra eles.
Este mesmo tipo de cenário pode explicar Sl. 64.8. Os planejadores do mal que usaram palavras de ódio contra
o salmista agora têm as suas próprias palavras usadas contra si mesmos.
64.8 "meneiam a cabeça" Esta é uma expressão idiomática de surpresa e rejeição (Sl. 22.7; 44.14; Jr 18.16;
48.27; Lm. 2.15).
64.9 Observe o propósito final das ações de YHWH no mundo (ou seja, bênção ou julgamento, Sl. 58.11; 65.8).
Todos os homens devem a conhecê-Lo (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
Salmo 64.9 é certamente hiperbólico e reflete o que vai acontecer com aqueles em Israel, mas, como tantos
versículos, afirma uma verdade maior (cf. Sl 46.10).
64.10 Este versículo é uma declaração de conclusão única. Normalmente, a declaração de conclusão nos Salmos é
1. um louvor a Deus
2. um sacrifício de ação de graças.
▣ "o justo" Veja Tópico Especial: Justiça.
▣ "se alegra" Pode haver um jogo de palavras entre
1. ouve, Sl. 64.1 - ( שׁמעBDB 1033)
2. se alegra, Sl. 64.10 - ( שמחBDB 970)
Esta seria uma forma de inclusão.
▣ "confia" Veja notas no Salmo 2.12 e 5.11-12.
▣ "gloriam" A NRSV vê os VERBOS "se alegra" (BDB 970, KB 1333) e "gloriam" (BDB 237, KB 248)
como IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO. A maioria das traduções em inglês usa-os como afirmações
em curso.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que existem tantos lamentos individuais registrados no Saltério?
2. Explique em suas próprias palavras a última linha de Sl. 64.6.
3. Explique o conceito literário da "inversão", que é tão comum no AT.
4. Sl. 64.9 se refere a Israel ou ao mundo?
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SALMO 65
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Favor abundante de Deus
para a Terra e para o
homem
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Um Salmo de
Davi. Uma canção

Louvor a Deus pela Sua
salvação e providencia

Ação de Graças por
uma boa colheita

Louvor e ação de graças

Hino de ação de graças

65.1-4

65.1-3

65.1-4

65.1-4

65.1-2a
65.2b-3

65.4
65.5-8

65.5-8

65.4
65.5-8

65.5-8

65.5
65.6-7b
65.7c-8

65.9-13

65.9-10

65.9-13

65.9-13

65.9a-d
65.9e-13

65.11-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo tem um impulso universal (cf. Sl. 65.2, 5, 8) porque lida com o Deus da criação.
B. A finalidade de Deus para este planeta foi a abundância e a saúde (cf. Gênesis 1-2; Lv. 26; Dt. 28-30), mas
a humanidade se rebelou (cf. Gn 3) e continua a se rebelar (cf. Lv. 26; Deuteronômio 27), o que tem
consequências tanto espiritualmente quanto fisicamente (cf. Rm. 8.18-25).
C. Este Salmo nos lembra dos propósitos originais da abundância (cf. Sl. 65.9-13), que agora é uma esperança
para a nova era da restauração (cf. Joel 4.18; Amós 9.13). Esta nova era vai abençoar toda a terra!
D. Aviso não há IMPERATIVOS (apenas um COORTATIVO, Sl. 65.4). Este salmo não é um pedido de oração,
mas uma afirmação das ações de Deus em graça e provisão. Ele procura adoradores por toda a terra!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 65.1-4
1
A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião!
E a ti se pagará o voto.
2
Ó tu que escutas a oração,
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a ti virão todos os homens,
3
por causa de suas iniquidades.
Se prevalecem as nossas transgressões, tu no-las perdoas.
4
Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti,
para que assista nos teus átrios;
ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa
o teu santo templo.
65.1 Existe apenas um VERBO (BDB 1022, KB 1532, Pual IMPERFEITO) em Sl. 65. 1. Parece conectar-se a vários
itens.
1. a Ti, ó Deus confiança (cf. Sl. 62.1, 5)
2. louvor em Sião
3. pagará o voto (oferta de ação de graças)
Isto é obviamente, um ambiente de adoração no templo (cf. Sl. 65.4).
Observe abaixo que os números 1 e 2 podem ser um item. Se assim for, é de responsabilidade da humanidade
louvar a Deus e cumprir seus votos.
NASB
"a Ti, ó Deus confiança"
NKJV
"louvor à sua espera"
NRSV
"o louvor é devido a Ti"
NJB
"louvor é seu por direito"
JPSOA
"louvor convém a Ti"
REB
"Convém louvar-te"
LXX
"um hino lhe é devido"
A MT usa "silêncio" (BDB 189, )דמיה, mas a UBS Text Project dá as mesmas consoantes com vogais diferentes
(ou seja, "convém") uma classificação "B" (algumas dúvidas). A maioria das traduções inglesas concordam com
isso. Isto vai de acordo com as traduções da LXX, Peshitta e Vulgata. No entanto, "silêncio" pode denotar um
sentimento de culpa diante de Deus (cf. Sl. 39.2) e uma espera com expectativa perante Ele (cf. Sl. 62.1).
▣ "Sião" Veja notas no Sl. 2.6; 9.11; 20.2. Veja Tópico Especial: Moriah, Salem, Jebus, Jerusalém, Sião.
65.2 O Deus da criação é caracterizado como
1. Aquele que ouve - BDB 1033, KB 1570, Qal PARTICÍPIO ATIVO. Os ídolos não podem ver, ouvir ou agir.
2. Aquele que toda a carne (BDB 142) vem (BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO). Há uma tensão / contraste
entre
a. toda a carne - Sl. 65.2, 5, 8; 64.9; 66.1, 4, 8; 67.3-5; 86.9; 145.21; Is. 66.23; Joel 2.28; Zc. 14.17
b. o povo da aliança - Sl. 65.3-4 (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH ); o povo de
Deus do AT tornaram-se todos os que creem (cf. Rm. 2.28-29; Ef. 2.11-3.13)
Questiona-se se "toda a carne vem" refere-se a:
1. ser incluído no povo de Deus (ou seja, a salvação pela remissão)
2. ser confrontado por Deus no julgamento e responsabilizado
65.3 O Deus da criação perdoa (cobre, BDB 497, KB 493, Piel IMPERFEITO, Sl. 78.38; 79.9; a AB vê isso como
um verbo IMPERFEITO usado como um IMPERATIVO [p. 110]).
1. iniquidades (BDB 730)
2. transgressões (BDB 833)
A PREPOSIÇÃO "nossa" na NASB implica Israel (cf. Sl. 65.4). Observe como o perdão está relacionado com o
cumprimento das promessas da aliança. A obediência é crucial (cf. Lv. 26; Dt. 11.13-17; capítulos 2830). Quando a obediência falhar, a única esperança é a misericórdia de Deus!
TÓPICO ESPECIAL: PALAVRAS PARA PERDÃO
Aqui estão a maioria das palavras ou expresses idiomáticas hebraicas que expressam o perdão divino do
pecado e rebelião humanos.
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1. "perdoar", "remissão da culpa,"  – סלחBDB 699, KB 757, i.e., Êx 34.9; Lv. 4.20, 26, 31, 35; 5.10, 13, 16,
18; 6.7; 19.22; Nm 14.20; 15.25-28; 30.5, 8, 12; I Rs 8.30, 34, 36, 39, 50; Sl 25.11; 103.3; Is 55.7; Dm
9.19; Amós 7.2 (este termo é sempre usado de Deus, nunca de seres humanos)
2. "limpar", "apagar", ( נשׂאVERBO muito comum com muitos significados) – BDB 669, KB 724, i.e., Êx
23.21; 32.32; 34.7; Nm 14.18; Js 24.19; Sl 25.18; 32.1, 5; 85.2; 99.8; Miquéias 7.18
3. "cobrir", "expiar",  – כפרBDB 497, KB 493, i.e., very common in Leviticus; Sl. 65:3; 78:38; 79:9; Isa.
6:7; 22:14; Jer. 18:23; Ezek. 16:63; Dan. 9:24
4. "apagar", "limpar,"  – מחהBDB 562, KB 567, i.e., Ne 4.5; Sl 511, 9; Is 43.25; 44.22; Jr 18.23
5. "curar",  – רפאBDB 950, KB 1272, i.e., II Cr 7.14; Sl 41.4; 103.3; Is 6.10; 57.18; Jr 3.22; 17.14; 30.17;
Oséias 5.13; 14.4
6. "passar por cima",  – עברBDB 716, KB 778, i.e., Pv 19.11; Amós 7.8; 8.2; Miquéias 7.18
7. "lavar",  – כבסBDB 460, KB 459, i.e., Sl 51.2, 7; Jr 2.22; 4.14
8. "purificar",  – טהרBDB 372, KB 369, i.e., Lv 16.30; Sl 51.7; Pv 20.9; Ez 24.13; 36.25
9. "lançar para trás da costa",  – שׁלךBDB 1020, KB 1527, i.e., Is 38.17; Miquéias 7.19
10. "limpar",  – חטאBDB 306, KB 305, i.e., Sl 51.7 (esta conotação da purificação divina deste VERBO
comum, só é encontrada aqui)
11. "esconder a tua face de",  – סתרBDB 711, KB 771, i.e., Sl 51.9
12. "lembrar" (neg.),  – זכרBDB 269, KB 269, i.e., Is 43.25
13. "pisar" (lit. "sujeitar"),  – כבשׁBDB 461, KB 460, i.e., Miquéias 7.19
65.4 "Bem-aventurado" Veja a nota em Salmos 1.1. Veja Tópico Especial: Benção (AT).
▣ "aquele a quem escolhes" Isso se refere ao chamado de Deus aos patriarcas e seus descendentes (isto é, Israel,
cf. Dt. 4.37; Sl. 33.12). O surpreendente é que, aparentemente, a eleição se move de Israel para todos os seres
humanos (cf. Sl. 65.2, 5, 8). Isso reflete Gênesis 3.15, que é uma promessa divina de vitória para todos os seres
humanos que acreditam e recebem (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
▣ "ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa" O VERBO (BDB 959, KB 1302, Qal COORTATIVO) denota
aquele que está completo, cheio de bondade (BDB 375). Este versículo não se refere apenas à abundância física
(cf. Sl. 65.9-13), mas a intimidade com Deus! Ele nos enche de Si mesmo!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 65.5-8
5
Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso,
esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos;
6
que por tua força consolidas os montes,
cingido de poder;
7
que aplacas o rugir dos mares,
o ruído das suas ondas
e o tumulto das gentes.
8
Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais;
os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo.
65.5-8 Esta estrofe descreve duas situações diferentes.
1. criação, Sl. 65.6, 7, 8b
2. salvação, Sl. 65.5, 7c, 8a
O propósito da criação foi um lugar para a humanidade feita à imagem de Deus (cf. Gn. 1.26-27) ter a com
comunhão com Deus (cf. Gn. 3.8). Depois de Gênesis 3, essa intenção se tornou meta de salvação e restauração de
Deus para todos os filhos de Adão e Eva (Gn. 3.15).
Ambas as palavras "montes" em Sl. 65.6 e "tumulto" em 65.7 podem se referir aos povos, e não a criação (cf.
Jr. 51.25). Se assim for, isso seria paralelo a Dt. 32.8.
Observe que Sl. 65.5 menciona que Deus responde, mas nenhuma oração é especificamente
mencionada. Obviamente era uma oração de libertação do
1. pecado pessoal e nacional
2. inimigos nacionais (ou seja, Egito, Assíria, Babilônia, cf. Sl. 2.1-3)
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3. possivelmente o caos da própria criação (Sl. 65.7)
65.5
NASB, NKJV,
NRSV
"tremendos feitos"
TEV
"coisas maravilhosas"
NJB
"maravilhas"
Este termo (BDB 431 na Niphal) é usado para os atos de Deus.
1. Os atos de libertação dos israelitas do Egito - Êx. 34.10; Dt. 10.21; Sl. 66.3, 5; 106.22
2. O próprio YHWH - Sl. 47.2; 68.35; 76.7; 145.4-7
3. nome de YHWH - Dt. 28.58; Sl. 99.3; 111.9; Ml. 1.14
4. mais geral (adverbial) - Sl. 66.5; 139.14
▣ "esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos" Que poderosa declaração inclusiva. É a
extensão lógica do "monoteísmo" (veja Tópico Especial: Monoteísmo).
NASB, TEV,
JPSOA
"esperança"
NKJV
"confiança"
NRSV, NJB "esperança"
Este SUBSTANTIVO (BDB 105) é definido em BDB como "o objeto de confiança" (cf. Jó 8.14; Sl. 40.4; 71.5),
que neste versículo, é YHWH, e não os falsos deuses das nações (cf. "o tumulto das gentes" Sl. 65.7c, cf. Sl. 2).
▣ "os confins da terra" Que maravilhosa frase recorrente, especialmente nos Salmos e Isaías. Esta expressão
pode ser documentada por duas PREPOSIÇÕES, "para", "de".
1. "para" – a pessoa e as ações de YHWH
a. trazer - Dt. 30.4
b. juiz - 1 Sm. 2.10 (Sl. 82.8; 96.13; 98.9).
c. nome e louvor - Sl. 48.10 (cf. Is. 42.10; Ml. 1.11).
d. regras - Sl. 59.13
e. esperança - Sl. 65.5
f. temor / maravilha - Sl. 67.7 (cf. Sl. 33.8)
g. Altíssimo - Sl. 83.18; 97.9
h. salvação - Sl. 98.3 (voltar ao Senhor, cf. Sl 22, 27); Is. 49.6; 52.10; 62.11
i. Criador - Is. 40.28
j. redentor - Is. 48.20
k. reinado do Messias - Sl. 2.6-9; Miquéias 5.4
2. "de" - o mundo vindo a Ele
a. os confins da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor - Sl. 22.27
b. nos confins da terra ouvimos canções, "Glória ao justo" - Is. 24.16
c. serão salvos todos os confins da terra - Is. 45.22-23
d. toda a terra vem a Ele em Sião - Is. 2.2-5; 60.3; 66.18, 23; Jr. 16.19
65.7 Este versículo poderia referir-se a:
1. criação (ou seja, a derrota do caos)
2. conflito com a idolatria (Salmo 2; Is. 17.12)
65.8 "temem os teus sinais" mesma raiz de Sl. 65.5, "tremendos feitos"
▣ "Teu s sinais" Isto se refere aos atos de Deus para a redenção de Seu povo (ou seja, chamado e proteção dos
Patriarcas, o êxodo e a peregrinação no deserto, a conquista, etc.).
▣ A última linha do Sl. 65.8 poderia se referir a:
1. criação (noite e a manhã)
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2. estrelas brilhantes (AB)
3. o leste e oeste como uma figura geográfica inclusiva de fala (NET Bible)
4. a glória de dia e de noite (Tyndale Commentaries)

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 65.9-13
9
Tu visitas a terra e a regas;
tu a enriqueces copiosamente;
os ribeiros de Deus são abundantes de água;
preparas o cereal, porque para isso a dispões,
10
regando-lhe os sulcos,
aplanando-lhe as leivas.
Tu a amoleces com chuviscos
e lhe abençoas a produção.
11
Coroas o ano da tua bondade;
as tuas pegadas destilam fartura,
12
destilam sobre as pastagens do deserto,
e de júbilo se revestem os outeiros.
13
Os campos cobrem-se de rebanhos,
e os vales vestem-se de espigas;
exultam de alegria e cantam.
65.9-13 Esta é a abundância física que a obediência da aliança traria (cf. Lv. 26; Dt. 11.13-17; capítulo 28). A
abundância foi a maneira de YHWH fazer com que o mundo viesse a Ele por causa de Seu
1. amor
2. cuidado
3. provisão
por Israel. Ele escolheu Israel para escolher todos! Mas Israel não foi obediente (cf. Ez 36.22-23).
Observe o número de "tu" nas versões em inglês do Sl. 65.9-11 (isto é, nove). A criação responde ao seu
Criador com generosidade!
65.9 "Tu visitas a terra" Esta é uma expressão da presença pessoal de YHWH. Em certo sentido, Ele está
sempre no mundo. Mas essa imagem fala da chegada especial, quer para julgamento ou para a bênção. Aqui é a
bênção agrícola abundante tornada possível pela água abundante.
▣ "regas" Este VERBO (BDB 1003, KB 1448, Polel IMPERFEITO) ocorre três vezes aqui, onde muitas vezes é
traduzido como "ser abundante", e Joel 2.24; 3.13, onde é traduzido como "transbordar".
▣ "os ribeiros de Deus" Esta frase pode significar:
1. um cenário de um canal cheio de água
2. chuva do céu (cf. Sl. 78.23; Ml. 3.10)
3. uma alusão escatológico ao rio que flui do trono de Deus (cf. Sl. 46.4; Ez. 47.1; Ap. 22.1)
65.11
NASB, NKJV
"tuas pegadas destilam fartura"
NRSV
"as trilhas de Seu vagão transbordam de riquezas"
TEV
"onde quer que vá, há muito"
NJB
"riqueza vaza de suas trilhas"
JPSOA
"gordura é destilada em seu caminho"
A MT usa "trilhas de uma carruagem com gordura que goteja." Este é o cenário de YHWH sobre as nuvens de
trovão trazendo chuva (cf. Sl. 18.7-15). Esta é a ANE, ou especialmente os cananeus, uma imagem de Baal, o
deus da tempestade (ou seja, a fertilidade).
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65.12-13 Os locais físicos abençoados (ou seja, pastagens, outeiros, campos e vales) são personificados exultam
de alegria (BDB 929, KB 1206, e Hithpoel IMPERFEITO) e cantam (BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERFEITO). Este
louvor de coisas inanimadas me lembra das palavras de Jesus sobre as pedras em Lucas 19.40. Um dia toda a
criação (animada e inanimada) irão clamar de alegria ao seu Criador (cf. Sl. 103.20-22; 145.10; Romanos 8.1825)!

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual é o melhor palpite sobre o objeto do voto do salmista em Salmo 65.1?
2. Como a criação e "os confins da terra" estão ligados?
3. Explique o significado teológico do Sl. 64.3.
4. Como os "montes" e "o tumulto das gentes" são paralelos?
5. Salmo 65.9-13 descreve um evento anual ou um acontecimento escatológico?
6. Como que o Sl. 65.2, 5 e 8 se equilibram com o Sl. 65.4?
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SALMO 66
DIVISÃO EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvou ao Deus todo
poderoso pelas suas obras
e Sua Resposta da oração
Introdução MT
Para o diretor do
coro. Uma canção. Um
Salmo

Louvor a Deus por suas
obras maravilhosas

Liturgia de louvor e
ação de graças

Uma canção de louvor
e ação de graças

A oração corporativa de Ação de Graças

66.1-4

66.1-4

66.1-4

66.1-4

66.1-3a
66.3b-4

66.5-7

66.5-7

66.5-7

66.5-9

66.5-6b
66.6c-7

66.8-15

66.8-12

66.13-15

66.8-12

66.13-15

66.8-9
66.10-12

66.10-12

66.13-15

66.13-14
66.15

66.16-20

66.16-19

66.16-19

66.16-19

66.16-19

66.20

66.20

66.20

66.20

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Derek Kidner, na serie Tyndale Old Testamenet Commentary (p. 251) intitula este Salmo:
"O Deus de todos... de Muitos... de Um." Esta parece ser uma ótima maneira de capturar a essência deste
Salmo. Ele começa com ênfase uma universal e se move para o louvor de Israel e, finalmente, para a
exaltação de um adorador.
B. Este Salmo é muito parecido com os seus vizinhos, Salmos 65 e 67. Todos eles falam do amor universal de
Deus por todos os seres humanos. Desta forma, eles são muito semelhantes aos profetas Isaías e Jonas.
C. O cenário histórico deste Salmo é incerto. A verdade é que a tradução árabe diz "um Salmo de Davi", mas
parece que este Salmo se encaixa melhor na vida de Ezequias. Há um desastre nacional e uma crise
pessoal. Parece que a invasão da Assíria sob Senaqueribe, sitiando Jerusalém e a doença de Ezequias teria
levado à sua morte sem a sua oração intercessora a Deus, encaixa melhor neste Salmo.
D. Os oito IMPERATIVOS neste salmo não são orações a Deus, mas exortações à
1. todos os povos da terra (cf. Sl. 66.1, 4, 8)
2. todos os que temem / maravilham-se / reverenciam a Deus (cf. Sl. 66.16)
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 66.1-4
1
Aclamai a Deus, toda a terra.
2
Salmodiai a glória do seu nome,
dai glória ao seu louvor.
3
Dizei a Deus: Que tremendos são os teus feitos!
Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos.
4
Prostra-se toda a terra perante ti,
canta salmos a ti;
salmodia o teu nome. Selah.
66.1 "aclamai" Este Hiphil IMPERATIVO é PLURAL e Sl. 66.1 é semelhante ao Salmo 100 e lembra o belo coro de
Apocalipse 7.9. Observe que o PLURAL se refere a toda a terra exultando com alegria a Deus (cf. Sl. 66.1, 4, 8; Sl.
65.2, 5, 8; 67.1).
Observe que este salmo inclui o nome geral para Deus, Elohim (veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade), e não o nome da aliança para Deus, YHWH. Toda a terra deve responder (Sl. 67); o louvor de Israel
não é suficiente (cf. Sl. 103.19-22; 145.21; 150.6). A verdade é que só há um Deus e que Ele criou o mundo
inteiro e fez o homem à Sua imagem (veja Tópico Especial: Monoteísmo), então obviamente é verdadeiro que Ele
quer que todos os seres humanos O conheça. Israel deveria ser apenas um reino de sacerdotes para trazer o mundo
a Deus (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
66.2 "Salmodiai a glória do seu nome" A ideia ou o conceito de cantar na adoração pode ser documentado em
versículos como este no Saltério. É interessante que em Ef. 5.19, onde fala de ser cheio do Espírito, três dos cinco
seguintes PARTICÍPIOS falam de música. O louvor é uma atividade apropriada no culto do nosso Deus.
O termo "nome" é uma maneira em hebraico de refletir o caráter da pessoa. Pode ser um circunlóquio em
relação ao temor dos hebreus de mencionar o nome do próprio Deus, e é por isso que o conceito de seu nome é
muitas vezes substituído (veja Tópico Especial: "O nome" de YHWH).
Os fiéis seguidores devem glorificar o caráter e as ações de YHWH (cf. Sl. 29.2; 79.9; 96.8). O "nome"
representa o próprio YHWH (veja Tópico Especial: "O nome" de YHWH).
Para o termo "glória" veja Tópico Especial: Gloria (AT).
66.3 "Dizei a Deus" Este é o quarto IMPERATIVO de Sl. 66.1-3 dirigido para todos os humanos.
1. aclamai a Deus - BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 47.1; 81.2; 98.4, 6 (COORTATIVO no
Salmo 95.1, 2)
2. salmodiai a glória do Seu nome - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 9.11; 30.4; 47.6-7
[cinco]; 105.2; 135.3 (COORTATIVO no Salmo 18.49; 27.6; 59.16; 71.22; 75.9; 101.1; 104.33; 146.2)
3. dai gloria ao seu louvor - BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO (lit. "colocar", "arrumar", ou "lugar"),
cf. Is. 42.12
4. dizei a Deus - BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO
▣ "Que tremendos são os teus feitos" O termo é "terrível" ou "apavorante" (BDB 431, Niphal PARTICÍPIO, cf. Sl.
45.4; 65.5). Alguns tradutores, como os da Bíblia de Jerusalém, traduzem isto "quanto temor Tu inspiras" mas
parece que por causa de Sl. 66.5 estamos falando não do caráter de Deus, mas sobre os atos de Deus (cf. Êx.
34.10; Dt 10.21; Sl. 65.5; 139.14; 145.6). Deus agiu na história (cf. o Êxodo nos Salmos 66.5-7). Seus atos são
atos de libertação e revelação de seus propósitos (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
▣ "Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos" Esta é uma frase hebraica muito
difícil de traduzir. É óbvio que o poder de Deus atrai o louvor, mesmo que relutante, de Seus inimigos (cf. Sl.
18.44). O hebraico parece implicar uma "obediência fingida" (BDB 471, KB 469, Piel IMPERFEITO). A
Septuaginta traduz para "uma mentira". A palavra hebraica tem a conotação de algo que cresceu e se tornou
pequeno, de um orgulho que foi reduzido ou falta de sinceridade (cf. Sl. 81.15). A conotação que foi pretendida é
simplesmente incerta aqui.
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66.4 "Prostra-se toda a terra perante ti" Isto parece estar integrado as mesmas linhas de Fp. 2.9-11, que um dia
ambos os amigos e adversários, tanto o filho quanto o inimigo reconheceram YHWH. Naquele dia, todos cantarão
louvores a Ele (cf. Sl. 22.27; 46.10; 65.2, 5, 8; 67.1-7; 86.9; Zc. 14.16). Isto tem implicações escatológicas (cf.
Miquéias 5.2-5).
▣ "Selah" Este termo (BDB 699) também ocorre no final de Sl. 66.7 e 15. Veja nota de Sl. 3.2 e Introdução à
Salmos, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 66.5-7
5
Vinde e vede as obras de Deus:
tremendos feitos para com os filhos dos homens!
6
Converteu o mar em terra seca;
atravessaram o rio a pé;
ali, nos alegramos nele.
7
Ele, em seu poder, governa eternamente;
os seus olhos vigiam as nações;
não se exaltem os rebeldes. Selah.
66.5 "Vinde e vede" Estes dois Qal IMPERATIVOS joga com outros dois Qal IMPERATIVOS "vir e ouvir" do
Sl. 66.16. Deus é um Deus que age na história, que escolheu os seres humanos para registrarem e explicarem Seus
atos. Nós podemos conhecer a Deus pelo que Ele tem feito, bem como por aquilo que Ele tem dito. Veja Tópico
Especial: Inspiração.
▣ "tremendos feitos" Pelo fato de um termo relacionado a "tremendos" (BDB 431) ser usado em Dt. 4.34 (BDB
432) para descrever as pragas do Egito, e pelo fato de parece haver muitas alusões ao período que se vagou no
deserto, neste Salmo, a maioria destes feitos se remetem ao período do Êxodo.
▣ "para com os filhos dos homens!" Esta frase é literalmente, "filhos de Adão", reflete a preocupação de Deus
com todos os seres humanos. Gênesis 3.15 não é uma promessa para Israel (o que não veio a existir até o chamado
de Abrão em Gênesis 12), mas para toda a humanidade. Salmos 65-67 reflete esta grande verdade, assim como
Isaías e Jonas.
66.6 "Converteu o mar em terra seca" Isso poderia se referir ao Êxodos, Ex. 14 (cf. Sl. 106.9) ou a divisão do
rio Jordão em Josué 3 (cf. Js. 4.23).
66.7 "Ele, em seu poder, governa eternamente" Este é um conceito que Deus está governando e reinando sobre
todo o Seu mundo, não apenas em Israel (Dt. 32.8; Sl. 47.7-8; At. 17.26; e as seções dos Profetas Maiores em
relação ao julgamento de Deus sobre as nações).
▣ "eternamente" Veja o Tópico Especial: Sempre.
▣ "Seus olhos vigiam as nações" Pelo fato parecer personificar as nações, muitos pensaram que se referia ao
conceito de anjos nacionais (cf. tradução da Septuaginta de Dt. 32.8). Isso também pode ser afirmado com a ideia
deles se rebelarem, como em Sl. 66.7c, e também que possivelmente "nos mantém vivos" em Sl. 66.9 é uma
referência corporativa a Israel. No período interbíblico, o conselho celestial foi composto pelos anjos das
nações. Na literatura judaica parecem ser hostis com Israel e é somente o amor de Deus a Israel que a impede que
seja destruído. Veja o Apêndice XIII e XIV do Alfred Edersheim de The Life and Times of Jesus the Messiah ".
▣ "não se exaltem os rebeldes" A MT usa o Hiphil IMPERFEITO num sentido JUSSIVO, mas os estudiosos
massoréticos sugerem que seja lido na margem (Qere) como um Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO. A Anchor Bible traduz esta frase como, "para que os rebeldes se levantem contra Ele." A Revised
Standard Version traduz essa frase como "o rebelde não pode levantar-se contra Ele." Isto é muito semelhante ao
Salmo 2.
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 66.8-15
8
Bendizei, ó povos, o nosso Deus;
fazei ouvir a voz do seu louvor;
9
o que preserva com vida a nossa alma
e não permite que nos resvalem os pés.
10
Pois tu, ó Deus, nos provaste;
acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11
Tu nos deixaste cair na armadilha;
oprimiste as nossas costas;
12
fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça;
passamos pelo fogo e pela água;
porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13
Entrarei na tua casa com holocaustos;
pagar-te-ei os meus votos,
14
que proferiram os meus lábios,
e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15
Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas,
com aroma de carneiros;
imolarei novilhos com cabritos. Selah.
66.8-15 Esta estrofe refere-se ao tratamento que YHWH da a Israel rebelde. Julgou-a, para restaurar a ela. Todos
os povos devem se alegrar porque os propósitos redentores de YHWH através de Israel para todas as nações,
ainda é viável (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
66.9 "que preserva com vida" Este poderia ser (1) uma referência histórica a Ezequias, quando ele estava
prestes a morrer de uma febre e orou a Deus para poupá-lo. Por meio de Isaías foi dado mais dez anos de vida (cf.
2 Reis 20) ou (2) uma referência para a vida nacional de Israel quando ela foi invadida novamente por inimigos do
Crescente Fértil. Seja qual for a sua alusão exata, é óbvio que momento-a-momento o cuidado de Deus com os
fiéis seguidores é a essência do nosso dom da vida. E que Deus é o único que possui a vida e Ele a dá àqueles que
confiam nEle (Sl. 65.5).
▣ "não permite que nos resvalem os pés" O termo hebraico "resvalar" (lit. "cambalear", "abalar" ou
"escorregar", BDB 557) pode ser usado para:
1. carregar algo em uma vara (cf. Nm 4.10, 12; 13.23).
2. um jugo de um prisioneiro ao redor do pescoço (cf. Naum 1.13)
3. aqui está o cenário de segurança. Os pés da pessoa não escorregam no caminho da fé (cf. Sl 55.22;
121.3; VERBO no Sl. 15.5; 112.6).
Esta frase é exatamente oposta à conotação da palavra hebraica para "fé" (veja Tópico Especial: Acredite,
Confiança, Fé e Fidelidade no Antigo Testamento), que originalmente significava "uma postura firme" (cf. Sl.
17.5; 38.16; 121.3).
66.10 "Pois tu, ó Deus, nos provaste" Este é o conceito de teste que a indústria faz no processamento de metal
(cf. Sl. 66.10b). Deus testa Seus filhos (Gn. 22.1; Mt 4.1). Ele faz isso para nos refinar, para nos purificar e nos
tornar mais forte (Zc. 13.9; 1 Pe 1.7). Veja Tópico Especial: Deus Testa o Seu Povo.
66.11 "Tu nos deixaste cair na armadilha" Observe o número de vezes que "Tu" aparece no Sl. 66.10-12 (cf.
Sl. 65.9-11). O salmista está narrando os atos de julgamento de YHWH que foram projetados para trazer o Seu
povo a uma posição de arrependimento para que Ele pudesse abençoá-los (cf. Sl. 66.12c).
"Armadilha" (BDB 845) vem de uma raiz que significa "caçar" (BDB 844 II, cf. Ez 13.21.) E é frequentemente
utilizado como armadilha para animais (cf. Ez. 12.13; 17.20). Este termo é usado em Habacuque 1.15-17 para
descrever o maquinário militar dos babilônios. Portanto, pode ser uma referência a invasão da terra de Israel.
Outro uso deste termo é a ideia de "fortaleza" (BDB 845 II, cf. Sl. 31.3; 71.3; 91.2; 144.2). Isso iria transmitir
um significado totalmente diferente quando traduzido em Sl. 66.11.
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▣ "oprimiste as nossas costas" O termo "oprimiste" (BDB 734, KB 558, encontrado somente aqui no AT) é mais
uma restrição do que a ideia de peso. A BDB define como "compressão" ou "aflição". As castas eram os músculos
mais fortes do corpo humano e foram muitas vezes usados como uma metáfora para o poder de um ser humano
(cf. Dt. 33.11).
66.12 "fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça" Esta é uma metáfora que descreve o controle
do povo ímpio (ou seja, as nações pagãs) sobre o povo de Deus (cf. Is. 51.23).
▣ "passamos pelo fogo e pela água" Estas são as duas metáforas que falam de duras provas. Veja que declaração
bonita em Is. 43.2 que Deus não vai nos deixar no meio de nossas provações.
NASB
"um lugar espaçoso"
NKJV
"ao cumprimento rico"
NRSV
"para um lugar espaçoso"
TEV
"para um lugar de segurança"
NJB
"a respirar novamente"
JPSOA
"para a prosperidade"
REB
"em um lugar de abundância"
LXX
"para lembrar" ou "refrigério "
Este termo (BDB 924, KB 1201) é muito difícil de traduzir. O significado básico é saturar. É o mesmo termo
usado em Sl. 23.5 para "cálice transborda". Tem sido, as vezes traduzido como "um lugar grande" (cf. Sl. 18.19;
31.8; 118.5), ou seja, um lugar de descanso, ou "um lugar frutífero", referindo-se à Terra Prometida. Essas
traduções que incluem a palavra "descanso" neste versículo, baseiam-se em uma mudança de uma letra hebraica
nesta palavra (veja NET Bible, p. 931, nº 7).
A UBS Text Project (p. 287) dá a "saturar" a classificação "B" (algumas dúvidas) e menciona que ela tem duas
conotações.
1. Abundância
2. repouso ou respiração livre
66.13-15 Este é o lugar onde o autor (cf. Sl 66.16b, ou Israel em um sentido coletivo.) Vem oferecer um sacrifício
de ação de graças e pagar um voto (cf. Nm. 30.2; Dt. 23.21-23).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 66.16-20
16
Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus,
e vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17
A ele clamei com a boca,
com a língua o exaltei.
18
Se eu no coração contemplara a vaidade,
o Senhor não me teria ouvido.
19
Entretanto, Deus me tem ouvido
e me tem atendido a voz da oração.
20
Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração,
nem aparta de mim a sua graça.
66.16 "Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus" Esta frase começa com dois Qal IMPERATIVOS (veja nota no
Sl. 66.5). A Bíblia não ensina o universalismo, mas ensina a oferta universal da graça de Deus para aqueles que
respondem (cf. João 1.12; 3.16, 36; 6.40; 11.25-26; Rm. 10.9-13). Deus responde àqueles que respondem a
Ele. Mas observe a condição, "todos os que temem a Deus."
▣ "vos contarei o que tem Ele feito por minha alma" Como Sl. 66.9 expressa a vida corporativa de Israel,
Sl. 66.13-15 e 16-20 expressam a vida individual deste adorador (ou seja, o salmista). Ele descreve sua vida de
oração. Normalmente, os Salmos começam com um indivíduo e terminam em louvor corporativo, mas este salmo
é o oposto.
444

66.17 Como não havia a leitura silenciosa na ANE, assim também, não há orações silenciosas (observe 1
Sm.1.13).
66.18 A atitude é crucial. Veja o Tópico Especial: Oração Ilimitada, Porém Limitada. O pecado não confessado da
humanidade, cega o indivíduo na presença e no amor de Deus. Existem consequências no tempo e na eternidade
para o pecado, tanto para o crente e quanto para o incrédulo.
66.19 os seguidores fiéis acreditam que Deus ouve (cf. Sl. 18.6) e irá responder de forma adequada! Esta é uma
garantia na fé, não uma certeza (veja Tópico Especial: Garantia).
66.20 "Bendito seja Deus" A benção (BDB 138, KB 159, Qal PARTICÍPIO PASSIVO, cf. Sl. 68.35) vem de Deus e
para Deus. Não há bênção à parte Dele. Ele deve ser bendito / elogiado por
1. quem Ele é (Sl cf. 66.10-12; 2 Co. 1.3)
2. o que Ele fez (Sl cf. 66.1-3)
3. o que Ele está fazendo
4. o que Ele fará acontecer (cf. Sl. 66.4, 8)!
▣ "graça" Veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como Salmo 66 relaciona-se com o 65 e o 67?
2. Por que Sl. 66.3 é tão difícil de traduzir?
3. Existe alguma evidência bíblica para os anjos nacionais (cf. Dn. 10)?
4. Por que Deus testa os indivíduos e as nações?
5. Liste os itens que se relacionam com a oração em Sl. 66.17-20.
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SALMO 67
DIVISÃO EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

As nações são exortadas a
louvarem as obras de Deus
Introdução MT
Para o diretor do coro; com
instrumentos de
cordas. Um Salmo. Uma
canção

Uma invocação e uma
doxologia

Ação de Graças por
uma boa colheita

Uma Canção de Ação
de Graças

Uma canção colheita

67.1-7

67.1-2

67.1-3

67.1-2

67.1-2

67.3

67.3

67.4

67.4

67.5

67.5

67.6-7

67.6-7

67.3-4
67.4-5
67.5-7
67.6-7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTO CONTEXTUAIS
A. Este Salmo, como o Salmo 65 e Salmo 66, tem um elemento universal (cf. Sl. 67.2, 3, 4, 5, 7,
principalmente Sl. 67.2). O objetivo de YHWH é:
1. que o mundo possa conhecê-Lo (Sl. 67.2a)
2. que o mundo possa ser salvo (Sl. 67.2b)
Ele se faz conhecido através de Seus:
1. atos de criação
2. atos de eleição (ou seja, Abraão e sua descendência)
3. atos de redenção (isto é, especialmente o Êxodo, Peregrinação no Deserto e o retorno do exílio)
4. esses atos são registrados para que todos possam ler nas Escrituras
5. atos futuros pela promessa e profecia através do Messias
B. Este Salmo é caracterizado pelo uso de JUSSIVOS.
1. Os atos de Deus
a. Seja Deus gracioso, Sl. 67.1 - BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
b. Deus abençoe, Sl. 67.1 - BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
c. Deus faz seu rosto resplandecer, Sl. 67.1 - BDB 21, KB 24, Hiphil JUSSIVO
d. Deus abençoe, Sl. 67.7 - BDB o mesmo que o b
2. a resposta do povo
a. os povo louvam (duas vezes), Sl. 67.3 - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

b. as gentes se alegram os Sl. 67.4 - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO
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c. as gentes exultam, Sl. 67.4 - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
d. repete Sl. 67.3 (ou seja, como o item a)
C. Eu gostei muito dos conhecimentos de Derek Kidner. Seu comentário sobre Gênesis e Salmos na série
Tyndale OT é uma bênção para mim. No início de seus comentários sobre este Salmo, ele diz.
"Se um salmo fosse escrito em torno das promessas feitas a Abraão, descrevendo que ele seria ao
mesmo tempo abençoado e daria bênção, poderia ser semelhante a este Salmo" (p. 254).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 67.1-7
1
Seja Deus gracioso para conosco,
e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto; - Selah.
2
para que se conheça na terra o teu caminho
e, em todas as nações, a tua salvação.
3
Louvem-te os povos, ó Deus;
louvem-te os povos todos.
4
Alegrem-se e exultem as gentes,
pois julgas os povos com equidade
e guias na terra as nações. Selah.
5
Louvem-te os povos, ó Deus;
louvem-te os povos todos.
6
A terra deu o seu fruto,
e Deus, o nosso Deus, nos abençoa.
7
Abençoe-nos Deus,
e todos os confins da terra o temerão
67.1 Salmo 67.1 é uma oração que tem um sabor de redenção universal. YHWH deseja que todos os seres
humanos feitos à Sua imagem e semelhança (cf. Gn 1.26-27) sejam restaurados à comunhão na sequência da
rebelião e do pecado de Adão e Eva em Gênesis 3. A promessa de Gênesis 3.15 é dirigida a todos os seres
humanos (não existe Israel até o chamado de Abrão em Gênesis 12).
A salvação / restauração da "imagem" danificada tem sido a meta inalterável de Deus desde a queda (ou seja,
Is. 2.2-4; 45.22; 52.10; 56.7; Mq. 4.1-2). Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Eterno de YHWH. Ele afirma
claramente o meu pressuposto teológico e também a minha rede teológica básica!
▣ "nos" Quem é o "nos" (três vezes em Sl. 67.1 e Sl. 67.6b, 7a)? A partir da referência de Números 6 (isto é, a
bênção Aarônica) é de se supor que seja Israel (cf. Sl. 4.6), mas observe as outras referências.
1. os povos, Sl. 67.3, 4b, 5a
2. todos os povos, Sl. 67.3, 5b
3. as gentes, Sl. 67.4a
4. as nações da terra, Sl. 67.4c
5. todos os confins da terra, Sl. 67.7b
Deus deseja a salvação de todos (cf. Jo. 3.16-17; 4.42; At. 2.17; 1 Tm. 2.4; 4.10; Tt. 2.11; 2 Pe. 3.9; 1 Jo. 2.1-2;
4.9-10).
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
▣ "faça resplandecer sobre nós o rosto" Esta formulação da bênção, da presença e da comunhão pessoal de
YHWH vem da bênção Aaronica de Nm. 6.22-27. Esta imagem é repetida muitas vezes nos Salmos (cf. Sl. 4.6;
31.16; 80.3, 7, 19; 119.135).
67.2 "o Teu caminho" O caminho de Deus refere-se a sua revelação. Veja a Tópico Especial: Termos da
Revelação de Deus. Observe o paralelo teológico em Sl. 16.11.
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O conceito teológico da fé bíblica como uma maneira / estrada é crucial (veja Salmo 1). Jesus descreveu isto
como um portão e uma estrada (cf. Mt. 7.13-27), um encontro pessoal seguido por uma vida centrada em Cristo
(cf. Tg. 2.14-26). Eu incluí as notas do meu comentário sobre Atos 9.2 abaixo.
Atos 9.2 "O caminho" Esta foi a designação primária para os crentes (cf. At. 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22 e,
possivelmente, 18.25, 26). Ele possui um pano de fundo no AT, falando do estilo de vida de fé (Sl. 1.1;
16.11; 119.105; 139.24; Pr. 4.10-19). Jesus usa este conceito em Mt. 7.14 e usa o título para si mesmo em
João 14.6. O cristianismo é um encontro pessoal seguido de um relacionamento diário.
▣ "terra" Veja Tópico Especial: terra, país, Terra. O contexto determina o significado!
67.4 Este versículo não pode ser negativo (ou seja, um julgamento apenas) porque o juízo de Deus sobre a retidão
fará com que as nações
1. alegrem-se
2. exultem
3. sejam guiadas por Deus
A ideia de que as nações serão guiadas por Deus assume uma maior importância quando se observa o número
de vezes (passado, presente e futuro) deste termo (BDB 634) é usado para se referir a Israel (cf. Dt. 32.12; Ne.
9.12; Sl. 5.8; 23.3; 31.3; 43.3; 73.24; 78.14, 53, 72; 107.30; 139.10; 143.10). Agora, esta mesma liderança divina
está disponível para um mundo gentio, arrependido e crente (cf. Jr. 16.19).
67.6 As alianças do AT prometeram bênçãos agrícolas para aqueles que obedecessem à aliança (Levítico 26,
Deuteronômio 27-28). Este versículo implica um grupo arrependido e crente entre os povos da terra. Ele tem um
impulso escatológico.
A Bíblia começa com abundância agrícola (isto é, Jardim do Éden) e termina com o mesmo cenário
(Apocalipse 21-22). Isto implica que o lugar da comunhão entre Deus e a humanidade é um Jardim do Éden
restaurado (ou seja, a terra limpa e restaurada). Não há nenhuma maneira de saber se isto é uma metáfora ou
profecia.
Muitos estudiosos têm visto este Salmo como uma bênção da colheita com base neste versículo. No entanto, a
abundância de elementos universais torna isto duvidoso. Este Salmo é sobre o desejo de Deus de que todas as
nações conheçam Ele (Sl. 67.2) e Lhe sigam (Sl. 67.4) e assim sejam abençoadas (Sl. 67.6)!
67.7 "e todos os confins da terra o temerão" Este é o uso da palavra "temor" (BDB 431, KB 432), no sentido de
maravilha, respeito e reverência. Este tema universal também é afirmado no Sl.22.27 e 33.8.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é endereçado a quem?
2. Por que Sl. 67.2, é tão teologicamente significativo? Este tema é exclusivo para este Salmo?
3. Explique Sl. 67.4 em suas próprias palavras. É positivo ou negativo?
4. O céu será uma Terra restaurada?
5. O impulso teológico deste Salmo é único para o Saltério?
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SALMO 68
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Deus do Sinai e do
Santuário
Introdução MT
Para o diretor do coro; com
instrumentos de cordas.
Salmo de Davi. Uma
canção

A Glória de Deus em
sua bondade para Israel

Liturgia para a celebração
de um festival no templo

Um canção nacional de
triunfo

Um épico da Glória de Israel

68.1-4

68.1-3

68.1-3

68.1-3

68.1-2
68.3-4

68. 4

68. 4

68. 4

68.5-6

68. 5-6

68. 5-6

68. 5-6

68. 5-6

68.7-10

68. 7-10

68. 7-10

68. 7-10

68. 7-8
68. 9-10

68.11-14

68.11-14

68.11-14

68.11-14

68.11-12
68.13-14

68.15-18

68.19-23

68.15-16

68.15-16

68.15-16

68.15-16

68.17-18

68.17-20

68.17-18

68.17-18

68.19-20

68.19

68.19-20

68.20-21
68.21-23

68.21-23

68.21-23
68.22-23

68.24-27

68.24-27

68.24-27

68.24-27

68.24-25
68.26-27

68.28-31

68.28-31

68.28-31

68.28-31

68.28-29
68.30-31

68.32-35

68.32-35b

68.32-35c

68.32-35c

68.32-34a
68.34b-35c

68.35c

68.35d

68.35d

68.35d

CICLO DE LEITURA TRÊS (veja um “Bom Guia para Leitura Bíblica”)
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.
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CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. É difícil encontrar um tema unificador neste Salmo. É possivelmente uma antologia dos atos de YHWH em
nome de Israel (ie, Êxodo, Conquista e estabelecimento do templo em Jerusalém). A NASB Study Bible (p.
805) o chama de "Uma liturgia processional que celebra o reino glorioso e triunfante do Deus de Israel." Se
isso é correto, este salmo é semelhante a Neemias 9.
B. Alguns estudiosos veem este Salmo como uma composição sem nenhum tema.
1. NRSV, The New Oxford Annotated Bible (p. 728) diz, "Este é o Salmo mais difícil de interpretar, e não
há nenhum consenso geral, seja quanto ao seu significado como um todo ou em muitos de seus
detalhes."
2. A UBS Handbook on Psalm (p. 577) diz, "tanto o texto quanto o significado deste salmo são os mais
difíceis de todos os salmos de compreender e interpretar. Não há unidade perceptível na composição".
3. A Jewish Study Bible (p. 1353), diz, "Seu vocabulário inclui quinze palavras não encontradas em
nenhum outro lugar na Bíblia, além de outras palavras raras, somando-se a dificuldade de interpretá-lo.
Na verdade, muito disso permanece obscuro e muitos consideram que é o salmo mais difícil do
Saltério."
4. Uma das razões para a suposição de composição é os inúmeros nomes utilizados para Divindade (veja
Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
a. Elohim (BDB 43), Sl. 68.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (duas vezes), 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 24 (duas
vezes), 26, 28, 31, 32, 34, 35 (duas vezes).
b. Yah (BDB 43), Sl. 68.4, 18
c. Eloah (BDB 43), Sl. 68.8, 28 (singular de Elohim)
d. Adonai (BDB 10), Sl. 68.11, 17, 19, 20, 22, 32
e. Shaddai (BDB 994), Sl. 68.14 (o nome de YHWH para os Patriarcas, cf. Ex. 6.3)
f. El (BDB 42), Sl. 68.19-20 (duas vezes), 35
g. YHWH (BDB 217), Sl. 68.20, 26
h. Rei (BDB 572 II), Sl. 68.24
C. Possível esboço por temas.
1. vitória militar
a. Sl. 69.1-4 (inimigos sem nome, possivelmente, a Peregrinação no Deserto, Sl. 68.4b)
b. Sl. 68.11-14 (reis anônimos que invadem, mas são derrotados)
c. Sl. 68.19-23 (inimigos sem nome)
d. Sl. 68.28-31 (Egito)
2. foco na aliança
a. ajudar o menor, Sl. 68.5-6
1) órfãos
2) viúvas
3) pobre
4) solitário
b. abundância, Sl. 68.7-10
c. Sinai, Sl. 68.15-18
3. templo
a. procissão do rei e do povo de Israel para o templo, Sl. 68.24-27
b. todos os povos louvam Deus (ou seja, tema dos Salmos 65-68) que reina do santuário (isto é,
Jerusalém, Sião, Monte Moriá, templo), Sl. 68.32-35
Portanto, eu acho que este salmo denota uma vitória militar com uma procissão até o templo; a data é
incerta!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.1-4
1
Levanta-se Deus; dispersam-se os seus inimigos;
de sua presença fogem os que o aborrecem.
2
Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas;
como se derrete a cera ante o fogo,
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assim à presença de Deus perecem os iníquos.
3
Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus
e folgam de alegria.
4
Cantai a Deus, salmodiai o seu nome;
exaltai o que cavalga sobre as nuvens.
SENHOR é o seu nome, exultai diante dele.
68.1-4 Esta primeira estrofe tem vários Qal IMPERFEITOS que podem ser
sentido JUSSIVO. Os VERBOS condicionais são marcadores desta forma gramatical.
1. Levante-se Deus - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERFEITO
2. dispersam-se os seus inimigos - BDB 806, KB 918, Qal imperfeito
3. de sua presença fogem os que o aborrecem - BDB 630, KB 681, Qal imperfeito
4. perecem os iníquos - BDB 1, KB 2, Qal imperfeito
5. os justos, porém, se regozijam - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito
6. exultam na presença de Deus - BDB 763, KB 836, Qal imperfeito
7. folgam de alegria - BDB 965, KB 1314, Qal IMPERFEITO

utilizados

em

um

▣ observe as diferentes formas de caracterizar os inimigos de Deus.
1. inimigos, Sl. 68.1a - BDB 33, KB 38, Qal PARTICÍPIO ATIVO (lit. "pessoas hostis")
2. "aqueles que O aborrecem" Sl. 68.1b - BDB 971, KB 1338, Piel PARTICÍPIO
3. os iníquos, Sl. 68.2c - BDB 957
Eles devem "ser dispersados", "fugir", "serem dissipados", "derretidos", "perecer", mas a o justo:
1. se regozijará, Sl. 68.3a
2. exultará, Sl. 68.3a
3. folgará de alegria, Sl. 68.3b
4. cantará para Deus, Sl. 68.4a - BDB 1010, KB 1479, Qal imperativo
5. salmodiará o Seu nome, Sl. 68.4a - BDB 274, KB 273, Piel imperativo
6. exaltará o que cavalga, Sl. 68.4b - BDB 699, KB 757, Qal imperativo
7. exultará diante dele, Sl. 68.4c - BDB 759, KB 831, Qal IMPERATIVO
68.1 "Levanta-se Deus (Elohim)" Isto pode ser entendido em dois sentidos.
1. levantar de seu trono para agir
2. a arca da aliança que está sendo carregada para a batalha a frente do exército de Israel (cf. Nm. 10.35)
68.2 Várias metáforas de derrota.
1. como a evaporação de fumaça
2. como fumaça em um vento forte
3. como cera derretendo na presença de YHWH (Sl. 97.5; Mq. 1.4)
4. perecendo (ou seja, que cause o desaparecimento, BDB 1)
68.4 Este versículo tem quatro IMPERATIVOS que denotam as ações dos justos.
1. cantar para Deus - atividade no templo
2. salmodiar louvores ao Seu nome - atividade no templo
3. exaltar o que cavalga - metáfora para a preparação da realeza, cf. Is. 35.6-10; 40.3-4; 57.14; 62.10
4. exultar diante dele - atividade no templo
O tema unificador deste Salmo é a adoração no templo (cf. Sl. 68.5, 24-27, 29, 35).
▣ "o que cavalga sobre as nuvens" O conceito de YHWH cavalgando nas nuvens (cf. Sl. 68.33) é uma alusão
a Baal, o deus da tempestade do panteão cananeu, que trazia a chuva. Muitas vezes os títulos de deuses pagãos são
atribuídos a YHWH, que é o único e verdadeiro Deus (cf. Dt 33.26; Is. 19.1).
A MT usa "desertos" (BDB 787), mas a KB 879 sugere "nuvens" da raiz Ugaritica (Sl. 104.3). Isso se encaixa
melhor no contexto (cf. NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB, cf. Sl. 18.9-15).
A ASV usa a raiz ( ערבBDB 787) como se referindo a "Arábia" (cf. 2 Cr. 17.11; 21.16; 22.1; 26.7). Veja
conhecimentos contextuais, C. 1.
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A LXX usa a raiz ( מערבBDB 591 II) que significa "Ocidente".
A Targums, seguida pela Peshitta e a King James, usa "céu", cf. Sl. 68.33.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.5-6
5
Pai dos órfãos e juiz das viúvas
é Deus em sua santa morada.
6
Deus faz que o solitário more em família;
tira os cativos para a prosperidade;
só os rebeldes habitam em terra estéril.
68.5-6 Observe os tipos de pessoas que Deus atua como advogado em seus nomes (ou seja, Êx 22.23).
1. órfãos - Êx. 22.22; Dt. 14.29; 24.17; Sl. 146.9; Is. 1.17; Jr. 7.6; Tg. 1.27
2. viúvas - Êx. 22.22; Dt. 14.29; 24.17; Sl. 146.9; Is. 1.17; Jr. 7.6; Tg. 1.27
3. solitário - BDB 402, KB 405, do árabe "estar sozinho"
4. pobres - Jó 31.16-20; Sl. 69.33 (literalmente "servo", BDB 64); YHWH provê para os "necessitados" (BDB
776), em Sl. 68.10
Observe que em Sl. 68.6 há uma distinção entre a característica e as ações de Deus em curso
1. faz com que more em família (literalmente "faz com que habite") - BDB 442, KB 444, Hiphil PARTICÍPIO
2. tira - BDB 422, KB 425, Hiphil PARTICÍPIO
para os pobres e necessitados, em contraste com a habitação permanente (BDB 1014, KB 1496, Qal PERFEITO)
em relação ao teimoso / rebelde que não irá mudar (BDB 710, KB 770, Qal PARTICÍPIO) e quem irá morar em uma
"terra seca" (BDB 850, somente aqui no AT, mas é um cenário comum da falta da presença de YHWH e um sinal
de Seu julgamento, Sl 78.17; 107.34, 40).
▣ "os rebeldes habitam em terra estéril" Esses rebeldes são as mesmas pessoas referidas no Sl. 68.1-2. Mas no
contexto de Sl. 68.5-6 isto implica que eles são israelitas infiéis aliança.
Observe que a prosperidade marca os fiéis seguidores, enquanto a falta de chuva marca os rebeldes. Este tipo
de teologia baseada na obediência da aliança (cf. Lv 26; Dt 27-30) é conhecido como "os dois caminhos" (Sl.
68.7-10; Dt 30.15-20; Salmo 1).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.7-10
7
Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo,
ao avançares pelo deserto, Selah.
8
tremeu a terra;
também os céus gotejaram à presença de Deus;
o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel.
9
Copiosa chuva derramaste, ó Deus,
para a tua herança; quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste.
10
Aí habitou a tua grei;
em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados.
68.7-10 A ênfase em "os dois caminhos", continua. Esta estrofe parece se fundir:
1. O período da Peregrinação no Deserto (ou seja, Israel liderado por YHWH na nuvem, cf. Êx 13.21; 14.19,
24; Sl. 78.14; 105.39) e a provisão milagrosa (ou seja, água, maná, codorna)
2. a abundância agrícola da terra prometida (ou seja, a trans-Jordania e Canaã)
68.7 "Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo" Esta é uma expressão de "guerra santa". As batalhas foram a
vitória de YHWH. Ele foi à frente do seu povo para a batalha (cf. Jz. 4.14; 2 Sm. 5.24). Isto foi simbolizado várias
vezes por levitas transportando a Arca da Aliança a frente do exército.
▣ "ao avançares pelo deserto" Isto implica o período de Peregrinação no Deserto (cf. Jz. 5.4-5). YHWH
protegeu, guiou e proveu tudo que Israel precisava enquanto eles peregrinaram por cerca de quarenta anos antes
de entrar em Canaã por causa de sua incredulidade (Números 13-14). YHWH foi tão atento a Israel durante este
tempo que os rabinos posteriormente chamaram de "o período de lua de mel entre YHWH e Israel."
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▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução à Salmos, VII.
68.8 "tremeu a terra" Isto foi tanto uma metáfora para a presença de YHWH (cf. Jl. 2.10; Mt. 27.51) quanto
uma manifestação física literal de Sua presença (cf. Ex. 19.16-18; Jz. 5.4-5).
▣ Observe que "Deus do Sinai" (ou seja, a entrega da lei, cf. Êxodo 19-20) é paralelo com o "Deus de Israel". O
autor usa vários nomes diferentes para "Deus" (veja conhecimentos contextuais, B, 4). A singularidade de Israel
era a presença de YHWH (veja Tópico Especial: Monoteísmo) e Sua revelação de Si mesmo através dos atos,
promessa e revelação escrita (AT).
68.9 "tua herança" Este termo (BDB 635) pode referir-se a:
1. o povo da aliança (cf. Dt. 32.9; 1 Rs. 8.51, Jl. 3.2; Jr 10.16).
2. a terra de Canaã (. Sl. 79.1; Jr. 2.7)
O termo "terra" (BDB 75, KB 90) é usado para referir-se a toda a terra (cf. Ex. 19.5). Mas especialmente Canaã
(cf. Lv. 25.23; Dt. 32.43; 2 Cr. 7.20; Is. 14.2, 25; Ez. 36.5). Veja Tópico Especial: terra, país, Terra.
68.10
NASB
"Aí habitou a tua grei"
NKJV
"Sua congregação habitou aí"
NRSV
"o seu rebanho encontrou uma habitação aí"
TEV
"o seu povo fiz a sua casa lá"
LXX
"seus animais vivem aí"
NJB
"Sua família encontrou uma casa"
JPSOA
"sua tribo habita lá"
A LXX traduz isso como "animais", mas o FEMININO (BDB 312) significa "uma comunidade relacionada" (cf.
2 Sm. 23.13; 1 Cr. 11.15).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.11-14
11
O Senhor deu a palavra,
grande é a falange das mensageiras das boas-novas.
12
Reis de exércitos fogem e fogem;
a dona de casa reparte os despojos.
13
Por que repousais entre as cercas dos apriscos?
As asas da pomba são cobertas de prata,
cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro.
14
Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis,
cai neve sobre o monte Zalmom.
68.11-14 Esta estrofe, como Sl. 68.1-4 e 19-23, tem um tema militar. Por causa de Sl. 68.11b e 12b pode referir-se
(1) a conquista de Canaã por Josué ou (2) uma invasão de Canaã / Israel que foi derrotada.
68.11-12 Refere-se à notícia da vitória dada divinamente. A citação das mulheres que levavam as boas novas é
registrada em Sl. 68.12. Mulheres se alegrando pela vitória militar e clamando sobre os atos de Deus é também
registrado na "canção de Miriam" em Êx. 15.20-21.
NASB, NKJV
"a dona de casa"
NRSV, TEV,
NRSV, REB
"as mulheres em casa"
NJB
"as justas em casa"
JPSOA
"donas de casa"
A MT usa "pastagens" (BDB 627 II), mas todas as traduções inglesas alteram a raiz para "mulheres".
1. pastagens – נוה
2. Mulheres - נצוה
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68.13 Este versículo é entendido de diversas maneiras.
1. a pomba (Sl. 68.13b-c) é um nome para YHWH, como é Shaddai (Todo-Poderoso) - NJB
2. É uma alusão sarcástica ao fato de alguns não irem para a guerra (ou seja, 13a, TEV; cf. Jz. 5.15-16.)
3. É uma maneira de se referir a Israel vitorioso
4. faz parte dos despojos de batalha (ou seja, um tesouro esculpido / moldado capturado, possivelmente
relacionado ao culto de Ishtar, Astarte)
5. uma referência ao vestuário das mulheres mensageiras de Sl. 68.11 (Kidner, Tyndale Commentary, p. 259)
6. as bandeiras de guerra do inimigo em fuga (IVP Bible Background Commentary, p. 538)
7. a libertação de pombas era parte da celebração da vitória (FF Bruce, Answers to Questions, pp. 23-24)
▣ "apriscos" Esta palavra (BDB 1046, KB 1637) é rara. Esta tradução é baseada em Jz. 5.16. Uma palavra
semelhante é encontrada em Ez. 40.43, traduzida como "ganchos". Isso pode significar "fogo para cozinhar" ou
"panela" (BDB 1046).
68.14 "Todo-Poderoso" Veja Conhecimentos Textuais, B, 4).
NASB, NRSV
"ali"
NKJV
"aí"
A MT usa uma PREPOSIÇÃO FEMININA (BDB 88) que parece remeter ao Sl. 68.10 (ou seja, o lugar onde a
comunidade da herança de YHWH mora).
▣ "Zalmon" Esta é uma montanha perto de Siquém (cf. Jz. 9.48). A BDB sugere que se refira a uma montanha ao
leste do Jordão. Isto por causa do nome "Bashan" em Sl. 68.15.
A NJB traduz como "Montanha Escura," por causa da raiz acadiana relacionada com um dos homens de Davi
da tribo de Benjamin (cf. 2 Sm. 23.28).
A ABD (p. 1039) acrescenta uma terceira sugestão, que se trata de uma raiz árabe que significa "luz" ou
"esplendor".
A referência a "nevar" também é problemática. Pode referir-se a
1. um ato divino durante a batalha, como a chuva de Juízes 4-5
2. uma imagem figurativa de semear com sal um lugar derrotado (cf. Jz. 9.45)
3. uma imagem figurativa de que ele branqueou os ossos dos soldados mortos (IDB, vol. 4, p. 933)
4. uma maneira de designar a data histórica da derrota dos invasores
5. o verbo "nevar" é um Hiphil em forma jussiva, portanto, "que neve em Zalmon" (isto é, um sinal preditivo
da vitória divina)
6. as armas do inimigo jogadas no chão, abandonadas enquanto eles fugiram (NASB Study Bible, p. 806)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.15-18
15
O monte de Deus é Basã,
serra de elevações é o monte de Basã.
16
Por que olhais com inveja, ó montes elevados,
o monte que Deus escolheu para sua habitação?
O SENHOR habitará nele para sempre.
17
Os carros de Deus são vinte mil, sim, milhares de milhares.
No meio deles, está o Senhor; o Sinai tornou-se em santuário.
18
Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro;
recebeste homens por dádivas,
até mesmo rebeldes, para que o SENHOR Deus habite no meio deles.
68.15-18 Esta estrofe é sobre o Monte Sinai (ou seja, o Monte Horebe) como um lugar especial da habitação de
Deus. As outras montanhas de outras nações estão com ciúmes (cf. Sl. 68.16).
68.15
NASB, NKJV,
NJB, LXX

"o monte de Deus"
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NRSV, TEV
"o poderoso monte"
JPSOA
"o monte majestoso"
REB
"um monte elevado"
O termo Hebreu Elohim (BDB 43) pode ser usado em um sentido intensivo (BDB 43, nº 2c, cf. Jó 1.16).
Esta mesma montanha é chamada de "montanha de muitos picos" na próxima linha da poesia. Este termo (BDB
148, KB 174) é encontrado somente aqui no AT. Isso pode significar
1. muitos picos (ou seja, uma cadeia de montanhas)
2. rodeada de picos
68.16b, c Normalmente, a morada que YHWH permanente é a arca da aliança, que veio habitar em Jerusalém, no
Monte Moriá (cf. Dt. 12.5; Sl. 87.1-2; 132.13-14), mas aqui estamos falando do Êxodo. YHWH se manifestou no
Monte Sinai / Monte Horebe (cf. Êxodo 19-20), onde Ele deu a lei a Moisés, antes havia uma arca da aliança.
▣ "olhais com inveja" Esta é uma personificação do ciúme das montanhas de Basã. O VERBO (BDB 952, KB
1280, Piel IMPERFEITO) é encontrado somente aqui no AT. É usado de uma forma semelhante em Eclesiástico
14.22 ("observar furtivo").
68.17 As imagens deste versículo faz alusão a Dt. 33.2-5, onde denotado YHWH chegando ao Sinai com a sua
santa comitiva angelical (cf. Dn 7.10; Ap 5.11).
YHWH usa o Monte Sinai como o local para o encontro de Israel, em uma revelação da realização da aliança,
mas Ele escolheu o Monte Moriá em Jerusalém como o lugar para a Sua presença (ou seja, a arca da aliança)
habitar permanentemente (cf. Sl. 68.16).
▣ "milhares e milhares" Este é um CONSTRUCTO hebraico, BDB 48 e 1041. A segunda palavra é encontrada
somente aqui no AT. A BDB define isso como "repetição" ou "redobrada." O contexto e o paralelismo ajudam a
definir o termo. Veja Tópico Especial: Mil (eleph).
68.18 No contexto isto se refere a Deus
1. ir para ao topo do Monte Sinai
2. uma metáfora militar de homenagem ao vencedor
Paulo cita este versículo em Ef. 4.8, mas a partir de uma tradução Targum que muda "recebido" para "dar". Isto
altera sensivelmente o significado da MT. A Peshitta usa
"Tu tem abençoado homens com presentes, mas os homens rebeldes não permanecerão diante da
presença de Deus."
É certamente possível que a implicação da MT é a de que Deus recebe os presentes das nações e redistribui
para o Seu povo (veja Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, pp. 404-405).
Os rabinos viram o Salmo 68 como relacionado a YHWH dar a lei a Moisés no Monte Sinai. Eles teriam
interpretado o "Recebido / dado" como algo dinâmico como referindo-se à Lei mosaica, mas Paulo viu como a
nova era em Cristo. Ele capacita Sua igreja com a nova revelação (cf. GB Caird, The Language and Imagery of
the Bible, p. 170).
No contexto de Sl. 68.15-18, versículo 18 deve referir-se a YHWH na "guerra santa", em que os inimigos de
Israel, tanto em trânsito (ou seja, peregrinação no deserto) quanto na conquista de Canaã, são derrotados. Isto
pode ser uma alusão "as bênçãos de Moisés" em Deuteronômio 33 sendo estendidas para a posterior conquista e
morada de Canaã.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.19-23
19
Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo!
Deus é a nossa salvação. Selah.
20
O nosso Deus é o Deus libertador;
com Deus, o SENHOR, está o escaparmos da morte.
21
Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos
e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos.
22
Disse o Senhor: De Basã os farei voltar,
fá-los-ei tornar das profundezas do mar,
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23

para que banhes o pé em sangue,
e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos.
68.19-23 Por "Bashan" ser mencionado em Sl. 68.15 e 22, deve haver uma conexão entre as estrofes militares
orientadas de Sl. 68.11-14 e 19-23. Existem várias verdades óbvias.
1. Deus está com Israel
2. Deus vai livrá-los de seus inimigos.
Esta estrofe usa três nomes para Divindade (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
1. Adonai, Sl. 68.19, 20, 21
2. El, Sl. 68.19b, 20 (duas vezes)
3. YHWH, Sl. 68.20
68.19 "que, dia a dia, leva o nosso fardo" Isso pode denotar
1. presença constante de YHWH com Israel
2. necessidade constante de Israel de um salvador / salvação / libertação (espiritualmente e / ou fisicamente,
cf. Sl. 65.5)
A verdade é que YHWH cuida dos Seus é encontrada em Sl. 55.22; Is. 46.4.
68.20-23 Estes versículos enfatizam a libertação de YHWH para com o exército israelita (alguns morreram, mas a
maioria foi salva). Os seus inimigos podem correr, mas eles não podem escapar (cf. Sl. 68.22; Amos 9.1-4.).
O Salmo 68.23 contém expressões idiomáticas de derrota e vergonha.
1. banhar seus pés no sangue (cf. Sl. 58.10; expressão idiomática comum na literatura cananeia usada
para Baal e Anat)
2. cães comem os soldados inimigos, mortos (cf. 1 Rs 21.19; Jr. 15.3)
68.21 "o cabeludo crânio" Esta é a imagem do couro cabeludo de uma pessoa (cf. Dt. 32.42). O cabelo comprido
era um símbolo do AT de dedicação a Deus (cf. Números 6), mas aqui os inimigos derrotados, possivelmente
referindo-se a sua dedicação a um deus pagão se recusam a reconhecer YHWH.
68.22 "de Basã" É difícil saber se "Basã" (BDB 143,  )בשׁןdeve ser
1. ligado a Sl. 68.15 como uma localização geográfica
2. ligado a בתן, uma raiz Ugaritica para "serpente", que seria paralela "as profundezas do mar" na linha
seguinte (NEB, cf. Amós 9.3, onde o mesmo paralelismo ocorre com a palavra hebraica para
"serpente"). As "profundezas" também estão ligadas ao Êxodo, onde YHWH dividiu o mar e a guarda de
elite do Faraó se afogou (cf. Ex. 15.5; Neemias 9.11).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.24-27
24
Viu-se, ó Deus, o teu cortejo,
o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário.
25
Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas,
em meio às donzelas com adufes.
26
Bendizei a Deus nas congregações,
bendizei ao SENHOR, vós que sois da estirpe de Israel.
27
Ali, está o mais novo, Benjamim, que os precede,
os príncipes de Judá, com o seu séquito,
os príncipes de Zebulom e os príncipes de Naftali.
68.24-27 Esta estrofe descreve uma procissão até o templo. Possivelmente, a arca, que foi levada para a batalha, é
devolvida
Existem vários grupos mencionados ou implícitos na multidão.
1. o rei de Israel como um representante de YHWH, o verdadeiro Rei
2. cantores e músicos levitas
3. donzelas com adufes (cf. Êx 15.20; Jz. 11.34; Jr. 31.4)
4. as treze tribos representadas por
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a.
b.
c.
d.

Benjamin
Judá
Zabulon
Naftali

68.24
NASB, NKJV
"viu-se"
NRSV
"são vistos"
TEV
"visto por todos"
NJB
"para todos vejam"
JPSOA
"Os homens veem"
A questão é quem vê? É o adorador israelita ou todas as nações opostas? A estrofe implica Israel, mas o Salmo
como um todo implica "as nações" (cf. Sl. 68.28-31, 32-35).
▣ "cortejo" O termo (BDB 237) é usado somente aqui para
1. o povo de Israel que vem ao templo
2. a Divindade chegando ao templo
▣ "meu rei" A primeira menção específica de YHWH como Rei está 1 Sm. 8.4-9. Veja o Tópico Especial: O
Reino de Deus.
▣ "santuário" Este termo (BDB 871) é usado para
1. os locais estabelecidos separadamente como sagrado pela presença de Deus
2. o tabernáculo e os seus comodos
3. o templo e seus arredores
4. Jerusalém e suas colinas
68.26 "Bendizei a Deus" Este é um Piel IMPERATIVO. Israel deve louvar YHWH por seu caráter e suas
ações! Veja o Tópico Especial: Características de Deus de Israel.
▣ "estirpe de Israel" Esta é uma frase única. Parece referir-se ao chamado de YHWH aos Patriarcas e seu
envolvimento com suas esposas estéreis terem filhos. A única referência paralela possível e oblíqua é encontrada
em Is. 48.1.
68.27 Tem havido muita especulação sobre por que apenas algumas tribos são mencionadas. Eu penso que
existem três possibilidades.
1. elas representam toda a Terra Prometida
a. Judá e Benjamin, o sul (ie, Judá)
b. Zabulon e Neftali, o norte (ie, Israel)
2. representam as esposas de Jacó (ou seja, a fonte das 13 tribos)
a. Raquel
1) Judá
2) Benjamin
b. Leah - Zabulon
c. Bila - Naftali
d. Zelph - nenhuma criança listada
3. elas representam as tribos, da menor tribo para a maior
▣ "o mais novo" A MT usa "o menor deles" (BDB 859 I). Isto poderia significar
1. Benjamin, o filho mais novo de Raquel
2. uma pequena tribo, mas o primeiro rei de Israel, Saul, veio dela
NASB
NKJV

"seu séquito"
"e sua companhia"
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NRSV
"em um corpo"
TEV
"com o seu grupo"
NJB
"em vestes brilhantes e coloridas"
JPSOA
"que os comandam"
A MT usa ( רגמתםBDB 920), que pode se referir a
1.  רגם- matar por apedrejamento ("estilingue", מרגמה, BDB 920)
2.  רגמה- monte de pedras ou multidão de pessoas (BDB 920)
3.  הגשׁר- séquito (BDB 921)
A NJB emenda a palavra (1) para ברקמתם, "bordar" (BDB 140) ou (2) "coisas variegada," ( רקמהcf. Sl. 45.13b14a). A UBS Text Project (p. 293) dá "multidão" uma classificação "B" (algumas dúvidas), mas não específica
sobre a raiz (ou seja, nº 2 ou nº 3).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.28-31
28
Reúne, ó Deus, a tua força,
força divina que usaste a nosso favor,
29
oriunda do teu templo em Jerusalém.
Os reis te oferecerão presentes.
30
Reprime a fera dos canaviais,
a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos;
calcai aos pés os que cobiçam barras de prata.
Dispersa os povos que se comprazem na guerra.
31
Príncipes vêm do Egito;
a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus.
68.28-31 Esta estrofe é de alguma forma relacionada com a derrota do Egito por YHWH. É incerto se é o Êxodos
ou uma invasão militar posterior.
No entanto, com a derrota vem uma oferta maravilhosa para cultuar YHWH em Jerusalém (cf. Sl. 68.31; Is.
19.19-22; 45.14). É essa ênfase universal (cf. Sl. 68.32-35), que liga Salmo 65-68.
68.28 O poder / força (BDB 738) é de Deus e Ele tem apresentado em nome de seu povo para atrair as nações
para Si próprio.
68.29
NASB, NKJV,
NRSV
"oriunda"
TEV, NJB,
JPSOA
"do"
LXX
"resultante"
NET BIble
"enquanto sai"
A MT usa uma PREPOSIÇÃO que poderia ser entendida de diversas maneiras. Ela parece aludir a Sl. 68.1, onde
YHWH se levanta para agir em nome de Israel no campo de batalha.
68.30 "reprime" Este é um Qal IMPERATIVO (BDB 172, KB 199). Este termo é usado para o julgamento de Deus
das nações em Sl. 9.5; Is. 17.13. Parece ser utilizado aqui para o Egito (cf. Ez. 29.3; 32.2; possivelmente Is.
27.1). Ele e as nações do sul (ou seja, a Etiópia / Cush) são ambos nomeados especificamente em Sl. 68.31.
A NET Bible (p. 934) traduz como "clamor de guerra".
NASB, NRSV
"calcai os pés"
NKJV
"até que todos sejam submetidos"
TEV
"até que todos se curvem"
NJB
"que se curvem"
JPSOA
"até que eles encolham"
A MT usa "cunho", "piso", "falta de cunho / cesto" (BDB 952, KB 1279, cf. Pr. 25.26). A mesma raiz (em
uma forma IMPERATIVA) significa "ou se humilhar". Possivelmente ambos os sentidos fazem alusão a
Ezequiel 32.2 ou 34.18, onde este mesmo VERBO é usado para o Egito ser humilhado.
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▣ "barras de prata" Novamente essas palavras raras ou corrupções textuais tem feito com que as traduções para
o inglês sejam incertas.
A palavra "barra", רץ, que BDB 954 sugere meios de "peça" ou "barra").
É possível emenda-lo como ( בצרBDB 131 I), que significa "precioso minério" (cf. Jó 22.24, NIDOTTE, vol. 1,
pp. 699-700), possivelmente "ouro". Se assim for, então uma tradução da linha de poesia (Sl. 68.30c) seria
"inclinou-se com ouro e prata" (uma homenagem a YHWH).
68.31
NASB, NKJV,
REB, LXX
"príncipes vem do Egito"
NRSV
"bronze seja trazido do Egito"
TEV
"embaixadores virão do Egito"
NJB
"de Egito nobres virão"
JPSOA
"prestadores de homenagem virão do Egito"
A UBS Text Project (p. 297) dá "coisas de bronze" (BDB 365) uma classificação "B" (alguma dúvida). Ela
ocorre somente aqui no AT. As outras traduções seguem as versões antigas e especulação rabínica.
É possível ver Sl. 68.30c e Sl. 68.31a, b como referindo-se a homenagens feitas a Deus pelas nações africanas
do norte (JPSOA).
1. Ouro
2. Prata
3. bronze
▣ "corre a estender mãos cheias para Deus" Isso se encaixa na compreensão da nota anterior. Não há
necessidade de emendar o VERBO "corre" (BDB 930, KB 1207, Hiphil IMPERFEITO) com "estender" (NEB),
quando a MT utiliza uma expressão idiomática da mesma perspectiva.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 68.32-35
32
Reinos da terra, cantai a Deus,
salmodiai ao Senhor, Selah.
33
àquele que encima os céus, os céus da antiguidade;
eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa.
34
Tributai glória a Deus;
a sua majestade está sobre Israel,
e a sua fortaleza, nos espaços siderais.
35
Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários;
o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo.
Bendito seja Deus!
68.32-35 Esta estrofe reforça o culto universal de YHWH em Jerusalém aludido no versículo 31.
Observe os IMPERATIVOS.
1. cantai a Deus - BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERATIVO
2. salmodiai ao Senhor - BDB 274, KB 273, Piel imperativo
3. tributai glória a Deus - BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 29.1-2; 1 Cr. 16.28-29
YHWH é descrito como
1. que cavalga sobre os céus mais alto (ou seja, sobre as nuvens de tempestade)
2. que fala com uma voz poderosa (ou seja, trovão, cf. Is. 30.30; Ap. 11.19; 14.2; 16.17-18)
3. Sua majestade está sobre Israel
4. Sua força está nos céus
5. tremendo no templo
6. dá força e poder ao seu povo
7. é bendito por eles
68.33a Essa imagem se remete a Dt. 33.26 e está aludida em Sl. 18.10, observe também Sl. 68.4b.
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"encima os céus" denota as nuvens de terra (cf. Sl. 68.34c), e não a morada de Deus.
Sua voz poderosa é uma alusão à criação pela palavra falada em Gênesis 1.
68.35 "tremendo" Esta descrição remete a Dt. 7.21; 10.17, observe também Sl. 47.2 e 66.5. Refere-se ao caráter
santo de YHWH e os atos de libertação da aliança.
▣ "dá força e poder ao povo" Esta pode ser uma outra alusão
1. Êxodo
2. Peregrinação no deserto
3. a conquista de Canaã
4. Sua presença permanente com Israel
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SALMO 69
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um clamor de angústia e
imprecação dos adversários
Introdução MT
Para o diretor do coro; com
instrumentos de cordas. De acordo
com Shoshannim. Um Salmo de
Davi.

Um pedido urgente
por de ajuda em meio
ao problema

Oração pela libertação
dos inimigos pessoais

Um clamor por
socorro

Lamento

69.1-4

69.1-3

69.1-3

69.1-3

69.1
69.2
69.3

69.5-12

69.4

69.4

69.4

69.4

69.5-12

69.5

69.5-8

69.5

69.6-8

69.6a, b
69.6c, d
69.7-9
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69.9-12
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69.13
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69.16-18

69.16-18

69.19-21

69.19-21

69.19-21

69.19-20

69.20-21
69.21-23
69.22-28

69.22-28

69.22-29

69.22-28
69.24-26

69.29-33

69.29-33

69.29-33
69.27-28
69.29-31
69.30-33
69.32-34

69.34-36

69.34-36

69.34-36

69.34-36
69.35-36

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
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Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTO CONTEXTUAIS
A. Este Salmo usa os dois nomes mais comuns para Deus.
1. Elohim (ou seja, um título que foco a Divindade como criador, sustentador e provedor de toda a vida
deste planeta) - Sl. 69.1, 6, 13, 29, 30, 32, 35 (e também uma forma variante em Salmo 69.3, "Deus"
[Eloah] e Sl. 69.6, "Deus" [Eloah] de Israel")
2. YHWH (é um título que foca a Divindade como salvador, redentor e Deus que faz a aliança)
a. Senhor dos Exércitos (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade), Sl. 69.6
b. YHWH, Sl. 69.13, 16, 31, 33
B. O salmista sente-se afastado da vida, da família e dos amigos (cf. Sl. 69.8) por causa de sua confiança em
Deus (cf. Sl. 69.9).
Jesus usa este Salmo para descrever seus sentimentos de rejeição por parte dos companheiros judeus. A
diferença é que o salmista quer vingança e julgamento (cf. Sl. 69.22-28), mas Jesus pede o perdão em favor dos
Seus perseguidores por conta da ignorância deles (Lc. 23.34).
algumas
C. Este
Salmo
tem
muitas
orações,
algumas
expressas
como IMPERATIVOS e
como IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO (veja nota em Sl. 69.6).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.1-4
1Salva-me, ó Deus,
porque as águas me sobem até à alma.
2 Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé;
estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge.
3 Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta;
os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus.
4 São mais que os cabelos de minha cabeça os que, sem razão, me odeiam;
são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos;
por isso, tenho de restituir o que não furtei.
69.1-4 Esta estrofe é uma oração por libertação (BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO) usando várias metáforas
de aflição:
1. as águas me sobem até à alma (cf. Sl. 69.2b, Sl. 32.6)
2. atolado em profundo lamaçal (cf. Sl. 40.2)
3. que não dá pé (BDB 765, somente aqui no AT, cenário similar em Sl. 40.2)
Ele repete esta oração em Sl. 69.14-15. Os judeus viviam em terras semiáridas e tinham medo de água. Até
Salomão utilizou homens fenícios em seu comboio, e não judeus. A Palestina é conhecida por suas inundações
perigosas na estação da chuvosa.
69.1 "alma" Isso é literalmente nephesh (BDB 659). Veja as notas em Sl. 3.2 e Gn. 35.18. Aqui pode denotar
"pescoço", mas se assim for, isso é raro (veja possivelmente em Jonas 2.5).
69.2-3 A fluidez das imagens podem ser vistas em contraste entre a água em excesso em Sl. 69.2 e uma garganta
ressecada em Sl. 69.3 (BDB 359, a palavra é encontrada somente aqui no AT, cf. NIDOTTE, vol 2, p 295). A
água é uma imagem poderosa.
1. As águas da criação
2. inundação
3. chuva anual necessária
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4. lágrimas
5. necessidade para a vida e saúde
69.3-4 Salmo 69.3 é uma linguagem figurada que descreve a tristeza e o choro sobre a situação que o salmista se
encontra (cf. Sl. 69.10-11). Esta situação está descrita em Sl. 69.4.
1. muitas pessoas (ou seja, o seu povo) o odeiam sem causa (cf. João 15.25)
2. eles querem destruí / matá-lo
3. são pessoas poderosas (cf. Sl. 69.12)
O salmista afirma que o ódio e os ataques deles são sem motivo (cf. Sl. 69.4c). Ele usa isso como uma maneira de
indicar sua inocência em todas as áreas relacionadas com a aliança mosaica. Ele não está afirmando
impecabilidade (cf. Sl. 69.5). Veja Tópico Especial: Irrepreensível, Inocente, inculpável, sem Reprovação.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.5-12
5
Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice,
e as minhas culpas não te são ocultas.
6
Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó SENHOR, Deus dos Exércitos;
nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel.
7
Pois tenho suportado afrontas por amor de ti,
e o rosto se me encobre de vexame.
8
Tornei-me estranho a meus irmãos
e desconhecido aos filhos de minha mãe.
9
Pois o zelo da tua casa me consumiu,
e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim.
10
Chorei, em jejum está a minha alma,
e isso mesmo se me tornou em afrontas.
11
Pus um pano de saco por veste
e me tornei objeto de escárnio para eles.
12
Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam,
e sou motivo para cantigas de beberrões.
69.5-12 Esta estrofe descreve a situação de todos os crentes. Sabemos que somos pecadores (Sl. 69.5), mas nós
procuramos viver uma vida de acordo com Deus (cf. Sl. 69.9a). À luz desta tensão o salmista tem vários pedidos.
1. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam (ou seja, a confiam) em Ti
2. nem por minha causa sofram vexame os que te buscam
Este salmista está corajosamente afirmando que seus problemas são causados por sua fé em YHWH (cf. Sl.
69.7, 9). É este o aspecto do Salmo (Sl. 69.9), que faz uma alusão perfeita a Jesus (cf. João 2.17). Observe
também que Paulo em Rm. 15.3, acrescenta um aspecto substitutivo (cf. Is. 53; Mc. 10.45) de Sl. 69.9b a Jesus.
69.5 "as minhas culpas não te são ocultas" Veja a nota em Sl. 44.21.
69.6 "(verbo condicional)" Este é o primeiro de uma série de IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO. Este
Salmo tem muitos deles.
1. não sejam envergonhado, Sl. 69.6 - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO
2. nem por minha causa sofram vexame, Sl. 69.6 - BDB 483, KB 480, Niphal imperfeito
3. Não me arraste a corrente das águas, Sl. 69.15 - BDB 1009, KB 1474, Qal imperfeito
4. nem me trague a voragem, Sl. 69.15 - BDB 118, KB 134, Qal imperfeito
5. nem se feche sobre mim a boca do poço, Sl. 69.15 - BDB 32, KB 37, Qal imperfeito
6. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, Sl. 69.22a - BDB 224, KB 243, Qal jussivo
7. Torne-se-lhes a prosperidade, em armadilha, Sl. 69.22b - suposto a partir nº 6
8. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, Sl. 69.23 - BDB 364, KB 361, Qal imperfeito
9. que o ardor da tua ira os alcance, Sl. 69.24 - BDB 673, KB 727, Hiphil imperfeito
10.Fique deserta a sua morada, Sl. 69.25 - BDB 224, KB 243, Qal jussivo
11.não haja quem habite as suas tendas, Sl. 69.25 - mesmo que o nº10
12. não gozem da tua absolvição Sl. 69.27 - BDB 97, KB 112, Qal imperfeito
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13.Sejam riscados do Livro dos Vivos, Sl. 69.28 - BDB 562, KB 567, Niphal imperfeito
14.não tenham registro com os justos, Sl. 69.28 - BDB 507, KB 503, Niphal imperfeito
15. ponha-me o teu socorro... em alto refúgio Sl. 69.29 - BDB 960, KB 1305, Piel imperfeito (usado em um
sentido positivo)
16.Louvem-no os céus e a terra, Sl. 69.34 - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO (usado em um sentido
positivo)
Todos estes (excetos os números 15 e 16) expressam as orações do salmista pedindo para Deus agir contra os
seus inimigos. Este é o elemento do Salmo que está ausente quando Jesus o usa na cruz.
69.10-11 os próprios atos do salmista de oração e humildade tornou-se "uma reprovação" (BDB 357), "sentença"
(BDB 605) para seus amigos poderosos (ou seja, "aqueles que à porta se assentam" Sl. 69.12a), bem como os
bêbados (Sl. 69.12b).
▣ "Jejum... pano de saco" Veja Tópico Especial: Ritos de Luto
Observe o contraste entre as pessoas dos versículos 5-12.
1. o escritor piedoso que serve a Deus em oração, jejum e serviço
2. os ímpios na porta (ou seja, local de liderança) que menosprezam a sua devoção e os bêbados que compõem
canções
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.13-15
13
Quanto a mim, porém, SENHOR, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração.
Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça;
pela tua fidelidade em socorrer,
14
livra-me do tremedal, para que não me afunde;
seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas.
15
Não me arraste a corrente das águas,
nem me trague a voragem,
nem se feche sobre mim a boca do poço.
69.13-15 O salmista continua suas orações. Elas são expressas:
1. para YHWH
2. em um tempo aceitável
Observe que o salmista confia em YHWH, mesmo em meio dos seus tempos conturbados e reconhece que em um
momento oportuno, Ele irá responder e salvar (cf. Sl. 32.6; Is. 49.8; 2 Co. 6.2). Há um tempo adequado (cf. Ec.
3.1-8).
O salmista confia em YHWH por sua:
1. benignidade (veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed), Salmo 69.13b
2. fidelidade (veja Tópico Especial: Acredite, Confiança, Fé e fidelidade no Antigo Testamento ), Sl. 69.13c
Observe os dois IMPERATIVOS.
1. Responde-me - BDB 722, KB 851, Qal IMPERATIVO, Sl. 69.13c
2. livra-me - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO, Sl. 69.14a
Salmo 69.14-15 descreve sobre o que o salmista busca ser livrado:
1. para que não me afunde (cf. Sl. 69.1-2). Existe uma análise diferente em:
a. Analytical Key to the OT, de John Owens, onde é identificado como um Qal IMPERATIVO (p. 374)
b. OT Parsing Guide, de Beall, Banks and Smith, identifica-o como um Qal COORTATIVO (p. 439)
2. seja eu salvo... Existe uma análise diferente em:
a. Analytical Key - Niphal IMPERFEITO (p 374)
b. Parsing Guide - Niphal COORTATIVE (p 439)
O salmista descreve seus adversários como "aqueles que lhe odeiam" e "as profundezas das águas" (Sl.
69.14b). Os Salmos 69.14 e 15 usam as mesmas imagens como o Sl. 69.1-2 (cf. Sl. 124.4-5; Isaías 43.2).
69.15c "o poço" Veja Tópico Especial: Onde Estão os Mortos? Especialmente, Seol, o lugar que prende os
mortos que muitas vezes é paralelo à "poço" (cf. Nm. 16.33; Sl. 28.1; 88.3-4; Pr. 1.12). Pode referir-se à sepultura
(cf. Sl. 141.7).
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.16-19
16
Responde-me, SENHOR, pois compassiva é a tua graça;
volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias.
17
Não escondas o rosto ao teu servo,
pois estou atribulado; responde-me depressa.
18
Aproxima-te de minha alma e redime-a;
resgata-me por causa dos meus inimigos.
19
Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame;
todos os meus adversários estão à tua vista.
69.16-19 Esta estrofe é caracterizada por IMPERATIVOS de súplica:
1. Responde-me, Sl. 69.16 - BDB 772 I, KB 851, Qal IMPERATIVO
2. Volta-te para mim, Sl. 69.16 - BDB 815, KB 937, Qal imperativo (cf. Sl. 27.9; 102.2; 143.7).
3. depressa (lit. apressa), Sl. 69.17 - BDB 554, KB 553, Piel imperativo
4. responde-me, Sl. 69.17 - mesmo que o número 1
5. aproxima-te, Sl. 69.18 - BDB 897, KB 1132, Qal imperativo
6. redime-a, Sl. 69.18 - BDB 145 I, KB 165, Qal imperativo
7. resgata-me, Sl. 69.18 - BDB 804, KB 911, Qal IMPERATIVO (veja Tópico Especial: Resgate / Redimir)
Observe que a base para estes pedidos de oração são:
1. a graça de YHWH (BDB 338) que é compassiva, Sl. 69.16
2. a grande compaixão de YHWH (lit. "misericórdias", BDB 933), Sl. 69.16
3. YHWH conhece a situação do salmista, Sl. 69.19
a. o coração do salmista
b. os corações dos adversários
69.17 "Teu servo" Isto pode significar
1. um líder especial, como Moisés, Josué
2. uma referência a Davi ou seus descendentes reais (isto é, em última análise, o Messias)
3. O Servo especial dos poemas messiânicos de Isaías 40-55
4. apenas um título para um crente da aliança (cf. Sl. 69.36)
TÓPICO ESPECIAL: MEU SERVO
Este é um título honorífico usado para o Messias nas "Canções do Servo" de Isaías (cf. Isaías 42.1-4; 49.16; 50.4-9; 52.13-53.12). Alguns viram tudo isso como se referindo a Israel (Isaías 41.8-9; 42.19; 43.10;
44.21), mas Is. 52.13-53.12 refere-se a um indivíduo, israelita ideal (observe Isaías 53.8). O servo não pode
morrer pelos pecados do servo! Observe Mt. 27.38, 59 Deus está no controle da história, dos homens, das
nações e até mesmo do Satanás; Todos podem ser usados para realizar Seus propósitos redentores (veja
Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH)! Ele usou Cristo (Isaías 53.10).
A nota de rodapé do Expositor's Bible Commentary, vol. 6, p. 545, é muito útil, uma vez que descreve os
diferentes usos do título "Meu Servo".
1. um servo de Deus como profeta, cf. Nm. 12.7-8; Ne. 1.7; Dn. 9.11
a. Moisés
b. Daniel, cf. Dn. 9.17
2. um servo de Deus como um líder militar (ie, Josué), cf. Js. 24.29; Jz. 2.8
3. um servo de Deus como Rei (isto é, Davi), cf. 2 Sm. 7.5, 8; Salmo 18; 36; Ez. 34.24; 37.24
4. um servo de Deus como administrador
a. Neemias, cf. Ne. 1.6
b. Zorobabel, cf. Ag. 2.23
5. todo Israel (ou Jacó), cf. Is. 41.8, 9; 42.1, 19; 43.10; 44.1, 21; 49.3; Ez. 28.25; 37.25
6. o remanescente de Israel, cf. Is. 41.8-10
7. um indivíduo que vive de acordo com Deus, cf. Jó 1.8; 2.3; 42.8
8. governantes descrentes que servem os propósitos de YHWH
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a. Ciro, Is. 44.28; 45.1
b. Nabucodonosor, Jr. 25.9; 27.6; 43.10
69.19 A maioria das traduções em inglês veem o Sl. 69.19 como relacionado ao Sl. 69.20-21.
Observe o ponto de vista de vida oriental, que enfatiza a reputação de alguém.
1. reprovação - BDB 357, cf. Sl. 69.20
2. vergonha - BDB 102
3. desonra - BDB 484
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.20-21
20
O opróbrio partiu-me o coração, e desfaleci;
esperei por piedade, mas debalde;
por consoladores, e não os achei.
21
Por alimento me deram fel
e na minha sede me deram a beber vinagre.
69.20-21 A palavra hebraica para "fel" (Sl. 69.21) é "veneno" (BDB 912 II), mas pode referir-se ao vinho ruim
(cf. Dt. 32.32). A LXX, mudou isto para "fel" ou "bile" (verde - Chole). No contexto este "veneno" e "vinagre"
referem-se aos insultos dos antagonistas do salmista (ou seja, os parceiros da aliança, amigos próximos e
familiares, cf. Sl. 69.8).
Esta estrofe é citada em Mt. 27.34 como sendo cumprida na crucificação de Jesus. Salmo 69.21b é mencionado
em Mc. 15.23; Lc. 23.36; João 19.28-30. Este Salmo e Salmo 22 são as duas alusões do AT que o NT cita em
relação a experiência da crucificação de Jesus.
Estes Salmos não são preditivos, mas tipológicos. Veja as notas no Salmo 22. O Salmo 69.22-28 não se encaixa
nas atitudes ou palavras de Jesus na cruz.
69.20 "desfaleci" Este VERBO (BDB 633, KB 683) é encontrado somente aqui no AT. A BDB sugere "doente",
mas a KB sugere "incurável"; NJB usa "a cura passou". Possivelmente, isso significa "em desespero" (cf. NRSV,
TEV, JPSOA). Se for "desfaleci", então Sl. 69.29 é um paralelo.
69.21 "vinagre" Este termo (BDB 330) refere-se a um vinho barato (cf. Nm. 6.3.) Veja o Tópico Especial:
Álcool e Alcoolismo.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.22-28
22
Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço,
e a prosperidade, em armadilha.
23
Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam;
e faze que sempre lhes vacile o dorso.
24
Derrama sobre eles a tua indignação,
e que o ardor da tua ira os alcance.
25
Fique deserta a sua morada,
e não haja quem habite as suas tendas.
26
Pois perseguem a quem tu feriste
e acrescentam dores àquele a quem golpeaste.
27
Soma-lhes iniquidade à iniquidade,
e não gozem da tua absolvição.
28
Sejam riscados do Livro dos Vivos
e não tenham registro com os justos.
69.22-28 Esta estrofe discute o que o salmista pede para YHWH fazer aos seus inimigos. Veja as notas em
Sl. 69.6 (IMPERFEITOS utilizados como JUSSIVOS) existem:
1. Três JUSSIVOS
2. Cinco IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO
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3. dois IMPERATIVOS
a. faze que sempre lhes vacile o dorso - BDB 588, KB 609, Hiphil IMPERATIVO (isto é o oposto da poesia
de Sl. 69.29b)
b. derrama sobre eles a Tua indignação - BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERATIVO
69.22 Este versículo é citado em Rm. 11.9-10, que lida com Israel descrente.
Salmo 69.25 é citado em Atos 1.20 sobre o "Campo de Sangue" comprado pelos sacerdotes com dinheiro da
traição de Judas.
Salmo 69.27a pode estar aludindo a Rm. 1.28, que lida com o pecado de toda a humanidade (cf. Rom. 3.9-18,
23).
NASB
"e a prosperidade"
NKJV
"seu bem-estar"
TEV
"festas sagradas"
NJB
"a sua abundância"
REB
"quando se sentem seguros"
A MT usa "segurança" (BDB 1022), mas os Targums aramaicos usam "festas de sacrifício" (cf. NRSV,
TEV). A NRSV altera para "uma armadilha para seus aliados" (cf. JPSOA) usando uma expressão idiomática de
Sl. 55.20 (ou seja, amigos próximos).
69.25 Esta é o cenário do Período de Peregrinação no deserto.
69.26 Este versículo parece refletir Is. 53.4 e 10 (cf. 2 Co. 5.21).
A forma VERBAL (BDB 319) do SUBSTANTIVO traduzido como "golpeaste", aparece no Is. 53.5 (BDB 319, KB
320, Poal PARTICÍPIO). O VERBO "feriste" (BDB 645, KB 697, Hophal PARTICÍPIO) também ocorre em Is. 53.4.
Salmo 69.21 e 26 certamente teria feito os escritores do Evangelhos ver uma conexão!
69.28 Os nomes dos cidadãos de uma cidade da ANE eram registrados em um rolo. A Bíblia usa essas imagens
para refletir o conhecimento de Deus. Veja Tópico Especial: Os Dois Livros de Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.29-33
29
Quanto a mim, porém, amargurado e aflito,
ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio.
30
Louvarei com cânticos o nome de Deus,
exaltá-lo-ei com ações de graças
31
Será isso muito mais agradável ao SENHOR do que um boi
ou um novilho com chifres e unhas.
32
Vejam isso os aflitos e se alegrem;
quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva.
33
Porque o SENHOR responde aos necessitados
e não despreza os seus prisioneiros.
69.29-33 Esta estrofe descreve o que o salmista que foi livrado pela salvação de YHWH e colocado em um alto
refúgio fará.
1. louvarei o nome de Deus com cânticos
2. exaltá-lo-Ei com ações de graças
Isso implica um cenário de templo, assim como Sl. 69.31 (um sacrifício) Salmo 69.9 é também uma alusão ao
templo (ie, "Sua casa" e "consumido como um fogo sacrificial").
A libertação de YHWH para com o salmista que foi falsamente acusado e violentado faz com que os outros se
alegrem e confiem n'Ele (cf. Sl. 69.32-33).
69.29 "aflito" A partir deste termo (BDB 776) e a palavra rara em Sl. 69.20, "doente" ou "em desespero", muitos
comentaristas têm afirmado que o salmista está doente, mas acho que o contexto indica perseguição e sofrimento
psicológico, e não uma doença física, embora elas sejam muitas vezes ligadas (ou seja, causa e efeito).
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Também é possível que a metáfora da doença é usada como uma outra maneira de afirmar o sentido do pecado
do salmista (cf. Sl. 69.5). A cura muitas vezes é uma expressão idiomática para o perdão (Sl. 103.3; Is. 1.5-6).
69.31 Este versículo é usado teologicamente, posteriormente AD 70, no Judaísmo para a substituição de "louvor"
para "sacrifício" (cf. Sl. 40.6; 50.13-14; 51.16-17). O louvor agrada a Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 69.34-36
34
Louvem-no os céus e a terra,
os mares e tudo quanto neles se move.
35
Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá,
e ali habitarão e hão de possuí-la.
36
Também a descendência dos seus servos a herdará,
e os que lhe amam o nome nela habitarão.
69.34-36 Como tantas vezes no Salmo, há uma pequena estrofe final, que é usado em adoração corporativa (ie, Sl.
103.19-22). O Deus da criação é também o Deus de Israel, que habita em Sião / Judá com o Seu povo. Eles são
caracterizados como:
1. a descendência de seus servos,
2. aqueles que amam o seu nome
Se este Salmo era do tempo de Davi, usaria "Israel", não "Judá", por tanto
1. ou Davi não o escreveu (ou seja, não pode confiar nos títulos dos Salmos, pois eles estão ausentes nos
Manuscritos do Mar Morto e muitas vezes não se encaixam nas informações textuais no Salmo)
2. ou alguém adicionou a última estrofe posteriormente, possivelmente depois de um exílio.
69.34 "céus e terra...mares" Estes três PRONOMES são usados para denotar toda a criação (cf. Êx 20.4, 11; Dt.
5.8, Sl. 96.11; 135.6; 146.6; Ag. 2.6).
1. atmosfera terrestre
2. terra terrestre
3. oceanos e lagos da Terra
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta seção
do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste os lugares em que este salmo é citado no NT.
2. Por que é citado com tanta frequência?
3. Como os sentimentos expressos neste Salmo são diferentes das atitudes de Jesus?
4. Liste os versículos que parecem apontar na direção de Isaías 53.
5. Explique o simbolismo da água utilizado neste Salmo.
6. A conclusão corporativa foi uma adição posterior? Se assim for, ela é inspirada?
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SALMO 70
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração por ajuda contra os
Perseguidores
Introdução MT
Para o diretor do coro. Um
Salmo de Davi; para um
memorial.

Oração pelo alívio dos
adversários

Uma oração pela
libertação dos inimigos
pessoais

Uma oração por
ajuda

Um clamor de angústia

70.1-3

70.1-3

70.1-3

70.1-3

70.1-2b
70.2c-3

70.4-5

70.4

70.4-5

70.5

70.4

70.4

70.5

70.5

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTO CONTEXTUAIS
A. Observe o Qal IMPERATIVO "dá te pressa" (BDB 301, KB 300) abre (cf. Sl 70.1b) e encerra (cf. Sl 70.5b) o
Salmo (isto, inclusivo). Este VERBO é repetido no Salmo 22.19; 38.22; 40. 13, 17; 71.12.
B. Observe o número de IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS (observe o paralelismo).
1. Negativo
a. sejam envergonhados, Sl. 70.2a - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 35.4; 83.17
b. sejam cobertos de vexame, Sl. 70.2a - BDB 344, KB 340, Qal imperfeito, cf. Sl. 40.14
c. sejam tornados a trás, Sl. 70.2c - BDB 690, KB 744, Niphal imperfeito
d. sejam cobertos de ignomínia, Sl. 70.2c - BDB 483, KB 480, Niphal imperfeito
e. sejam retrocedidos, Sl. 70.3a - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFEITO
2. Positivo
a. Folguem em Ti todos os que Te buscam, Sl. 70.4 - BDB 965, KB 1314, Qal IMPERFEITO
b. Se jubilem todos os que Te buscam, Sl. 70.4 - BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito
c. os que amam a tua salvação digam... Sl. 70.4b - BDB 55, KB 65, Qal imperfeito
d. Deus seja magnificado, Sl. 70.4c - BDB 152, KB 178, Qal imperfeito
e. não Te detenhas, Sl. 70.5d - BDB 28, KB 34, Piel IMPERFEITO
C. Observe o maravilhoso paralelismo do Salmo.
D. Este Salmo é repetido com algumas diferenças no Salmo 40.13-17, com exceção de Sl. 70.3a.
1. Salmo 70.3, "voltar" (BDB 690 I)
2. Salmo 40.15, "chocado" (BDB 1030)
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 70.1-3
1
Praza-te, ó Deus, em livrar-me;
dá-te pressa, ó SENHOR, em socorrer-me.
2
Sejam envergonhados e cobertos de vexame
os que me demandam a vida;
tornem atrás e cubram-se de ignomínia
os que se comprazem no meu mal.
3
Retrocedam por causa da sua ignomínia
os que dizem: Bem-feito! Bem-feito!
70.1 A NASB assume que o Qal IMPERATIVO é usado duas vezes (cf. Sl 22.19; 38.22; 40.13; 71.12; 141.1) e
tem OBJETOS paralelos (Sl. 70.5).
1. livrar-me
2. socorrer-me
Observe também que Deus (Elohim) é paralelo ao SENHOR (YHWH), assim como são no versículo 5.
Ver Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
70.2 "Sejam..." Esta é a forma de se denotar o pedido JUSSIVO em inglês. Veja Conhecimentos Contextuais, B.
▣ "tornem" Este tempo VERBAL (BDB 134, KB 152, Piel PARTICÍPIO) ocorre em Sl. 70.2 e 4. Ele descreve dois
tipos de pessoas.
1. aqueles que procuram matar os outros para conseguir vantagem
2. aqueles que buscam a Deus
70.2-3 "que..." Aqueles que se opõem ao salmista são caracterizados em três frases paralelas.
1. os que me demandam a vida (lit. nephesh)
2. os que se comprazem no meu mal
3. os que dizem: Bem-feito! Bem-feito!
Este último denota uma técnica literária comum no AT chamada "reversão". O que eles desejavam que
acontecesse com o salmista que vivia de acordo com Deus, acontece com eles!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 70.4-5
4
Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam;
e os que amam a tua salvação digam sempre:
Deus seja magnificado!
5
Eu sou pobre e necessitado;
ó Deus, apressa-te em valer-me,
pois tu és o meu amparo e o meu libertador.
SENHOR, não te detenhas!
70.4 "rejubilem" Esta é uma expressão idiomática do AT em relação um relacionamento de fé pessoal com Deus
e se caracteriza pelo:
1. culto no Templo
2. obediência na aliança
A última linha do Sl. 70.4 pode ser uma liturgia do templo.
70.5 Repare que os dois conceitos de "livrar" e "socorrer" do Sl. 70.1 são repetidos (os VERBOS são diferente, mas
são sinônimo de "livrar").
▣ "Eu sou pobre e necessitado" O salmista caracteriza a sua própria situação. Deus é grande (Sl. 70.4) mas ele
está sofrendo. Ele roga a Deus para vir em seu auxílio rapidamente.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o Salmo 70 também é encontro no Salmo 40.13-17?
2. Explique em suas próprias palavras o conceito literário de "reversão".
3. O que os nomes de Deus, Elohim e YHWH significam?
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SALMO 71
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração de um ancião pela
libertação
Sem Introdução MT

Deus, a rocha da
salvação

Oração de um adorador
ancião pela libertação dos
inimigos pessoais

A oração de uma
pessoa idosa

Uma oração da terceira idade

71.1-6

71.1-3

71.1-3

71.1-3

71.1-2
71.3-4

71.4-6

71.4-6

71.4-6
71.5-6

71.7-11

71.7-8

71.7-11

71.7-11

71.9-11

71.7-8
71.9-10
71.11-12

71.12-16

71.12-13

71.12-16

71.12-16
71.13

71.14-16

71.14-15
71.16-17

71.17-21

71.17-18

71.17-18a

71.17-21
71.18a

71.18b-21

71.18b-21

71.19-21
71.22-24

71.22-24

71.22-24

71.22-24

71.22-24

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 71.1-6
1
Em ti, SENHOR, me refugio;
não seja eu jamais envergonhado.
2
Livra-me por tua justiça e resgata-me;
inclina-me os ouvidos e salva-me.
3
Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha;
ordenaste que eu me salve,
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pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza.
4
Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio,
das garras do homem injusto e cruel.
5
Pois tu és a minha esperança,
SENHOR Deus, a minha confiança desde a minha mocidade.
6
Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento;
do ventre materno tu me tiraste,
tu és motivo para os meus louvores constantemente.
71.1-6 Esta estrofe de abertura revela claramente a mentalidade do autor. Observe que não há introdução na
MT. A maioria dos comentaristas supõem que esta é uma oração de um homem velho (cf. Sl. 71.9, 18), que está
sendo perseguido (Sl. 71.4, 10, 13, 24).
71.1 "me refugio" Para este VERBO (BDB 340, KB 337, Qal PERFEITO), veja notas no Salmo 2.12 e 5.11-12.
TÓPICO ESPECIAL: REFÚGIO (AT)
"Refúgio" (BDB 340, KB 337) é o termo usado para se abrigar de uma tempestade, mas é frequentemente
usado metaforicamente, para se refugiar de pessoas más.
1. O VERBO é usado para Deus nos Sl. 2.12; 5.11; 7.1; 11.1; 16.1; 18.2; 25.20; 31.1, 19; 34.8,
22; 37.40; 57.1; 61.4; 64.10; 71.1; 118.8, 9; 141.8; 144.2
2. O PRONOME é usado para Deus nos Sl. 14.6; 46.1; 61.3; 62.7, 8; 71.7; 73.28; 91.2, 9; 94.22; 142.5
A imagem de proteção, em toda sua variedade, é vista no Salmo 18.1-2!
▣ "não seja eu jamais envergonhado" Este VERBO (BDB 101, KB 116) é um Qal COORTATIVO.
TÓPICO ESPECIAL: VERGONHA (várias palavras hebraicas e gregas) EM SEU SENTIDO
TEOLÓGICO
"Vergonha" denota o julgamento de Deus sobre o pecado (isto é, Gênesis 2.25, sem culpa, em comparação
com Gn. 3.10, medo, culpa e um sentimento de descomunhão). Observe o paralelismo antitético do Salmo
31.17a em comparação com 31.17b. A vergonha está associada ao julgamento em 2 Cr. 32.21; Salmos
53.5; 119.1-8, 80; Dn. 12.2.
A vergonha não é apenas uma injúria à reputação ou ao orgulho e alguém, mas uma grave violação dos
requisitos da aliança e perda da comunhão com Deus. É frequentemente usada para se referir aos idólatras (Ex.
32.25; Sl. 97.7; Is. 42.17; 44.9, 11; 45.16; Jr. 50.2; 51.17). Para as pessoas da ANE, a "vergonha" era uma
condição horrível. Ela afetava o próprio âmago do ser (cf. Salmo 69.20).
A grande promessa de não serem vergonhados para aqueles que depositam sua confiança em YHWH
(Salmo 25.2-3, 20; 31.1, 17; 119.6, 31, 41; Is. 49.23; Jr. 17.18; Jl. 2.27) é repetido no NT em Rm. 9.33; 1
Pd. 2.6; 1 Jo. 2.28.
A "cruz de Cristo" é chamada de uma "vergonha" (Hb 6.6; 12.2). Aqueles que se opõem ao evangelho terão
sua "glória" transformada em vergonha!
71.2 Os dois primeiros VERBOS "livra" (BDB 664, KB 717, cf. Sl. 70.1) e "resgata" (BDB 812, KB 93) são
ambos IMPERFEITOS que denotam uma ação em curso. Um terceiro sinónimo "salva" (BDB 446, KB
448, Hiphil IMPERATIVO) está em Sl. 70.2b.
Observe a base da oração (ou seja, dois hiphil IMPERATIVOS, Sl 71.2b). Não é mérito do salmista, mas da
justiça de YHWH (cf. Sl. 71.16; veja Tópico Especial: Justiça).
▣ "inclina-me os ouvidos" Este VERBO (BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO) é uma forma antropomórfica
(veja Tópico Especial: Deus Descrito como um Ser Humano (linguagem antropomórfica), de suplicar a Deus para
que Ele dê ouvidos a oração do salmista (Sl. 17.6; 31.2; 86.1; 88.2; 102.2). Os três primeiros versículos deste
Salmo são semelhantes ao Salmo 31.1-3.
473

71.3 "Sê tu para mim uma rocha habitável" O conceito de Deus como um "alto rochedo impenetrável" (BDB
700, ou seja, fortaleza, cf. Sl. 71.3c) é visto em Sl. 18.2; 31.2-3; 40.2, o que provavelmente faz alusão a Dt. 32.31,
37.
O conceito de "habitável" (BDB 732) denota um lugar de moradia com Deus (ou seja, o templo, cf. Sl. 76.2),
semelhante a Sl. 23.6; 27.4-6; 90.1; 91.9. A oração pela a libertação é muito mais do que apenas a ausência de
problemas ou inimigos, mas a própria presença de Deus (cf. Dt. 33.27).
É possível que "rocha habitável / habitação",  מעוןpossa ser "rocha de refúgio", ( מעוזBDB 731, cf. Sl. 31.2). A
UBS Text Project (p. 305) dá para "habitável" uma classificação "C" (uma dúvida considerável).
▣ "ordenaste que eu me salve" O VERBO (BDB 845, KB 1010, Piel PERFEITO) é traduzido como
1. um comando passado - NASB, NKJV, NJB, REB
2. um pedido futuro ou presente - JPSOA
A UBS Text Project dá "para sempre vir Tu tens ordenado" uma classificação "C" (ou seja, uma dúvida
considerável). A NET Bible defende a opção alternativa do UBS, "uma casa fortificada" (RSV, NRSV), seguindo
Salmo 31.2. Veja o Tópico Especial: A Salvação (AT).
71.4 "Livra-me" Nestes quatro primeiros versículos é usado vários sinônimos.
1. livrar - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERFEITO, cf. Sl. 7.1; 39.8; 51.14; 71.11
2. resgate - BDB 812, KB 930, Piel imperfeito, Sl. 71.2; Piel imperativo, cf. Sl. 71.4, Sl. 18.48; 22.4,
8; 31.1; 37.40; 43.1; 82.4; 91.14
3. salvar - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, Sl. 71.2; Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO,
Sl. 71.3; utilizado 57 vezes nos Salmos.
▣ "mãos" Veja Tópico Especial: Mão
▣ "dos ímpios" Veja notas em Sl. 1.5; 5.10. Observe as três palavras usadas aqui:
1. ímpios - BDB 957
2. injustos - BDB 732
3. cruel - BDB 330 III, KB 329
71.5-6 Observe os termos descritivos usados para caracterizar "Adonai YHWH" ("meu Senhor SENHOR", cf. Sl.
71.16).
1. minha esperança - BDB 876, cf. Sl. 39.7; 62.5; Jr. 14.8; 17.13
2. a minha confiança - BDB 105 (veja nota em Isaías 30.10)
3. meu apoio (lit. em Ti me tenho apoiado) - BDB 701, KB 759, Niphal PERFEITO, cf. Is. 48.2
▣ "minha mocidade... meu nascimento... ventre materno" Estas frases paralelas são uma forma idiomática de
afirmar a confiança do salmista que Deus sempre esteve com ele e por ele (cf. Sl. 22.9- 10)! Estes são usados para
Israel em Is. 46.3.
71.6
NASB, NRSV
"tu me tiraste"
NKJV
"me retirou"
JPSOA
"apoio"
LXX
"abrigo"
A MT usa "cortado" (BDB 159, KB 186, Qal PARTICÍPIO), que pode ser figurativo de Deus cortando o cordão
umbilical (ou seja, a associação íntima com recém-nascido, como Sl. 22.9-10; 139.13-16; Jr 1.5).
A outra opção de "partir", "puxar" ou "força / suporte" (LXX) envolve uma emenda.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 71.7-11
7
Para muitos sou como um portento,
mas tu és o meu forte refúgio.
8
Os meus lábios estão cheios do teu louvor
e da tua glória continuamente.
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9

Não me rejeites na minha velhice;
quando me faltarem as forças, não me desampares.
10
Pois falam contra mim os meus inimigos;
e os que me espreitam a alma consultam reunidos,
11
dizendo: Deus o desamparou;
persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre.
71.7-11 Esta estrofe descreve os temores de um homem de idade. Aparentemente, sua condição de idade causa
alguns questionamentos sobre a presença e os cuidados de Deus. Em Salmos a palavra "livrar" (BDB 664, KB
717) é usada predominantemente para a libertação de Deus.
71.7
NASB
"portento"
NKJV
"maravilha"
NRSV, REB,
LXX
"potente"
TEV, JPSOA
"exemplo"
NJB
"desnorteado"
A palavra hebraica (BDB 68) significa "uma maravilha", "um sinal", ou "um presságio". A BDB vê o seu uso aqui
como único, referindo-se a "um protegido por YHWH", que remete para Sl.71.6.
71.8 Este versículo é paralelo à linha de encerramento de Sl. 71.6. A vida desta pessoa foi caracterizada pelo
"louvor" (BDB 239, cf. Sl. 71.14; Sl. 34.1).
71.9 Mesmo que esta seja uma pessoa de fé e louvor, a velhice e as palavras de seus adversários o levaram a temer
e a aflição (cf. Sl. 71.18).
Este temor é expresso em dois IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS.
1. não me rejeitastes - BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERFEITO, cf. Sl. 51.11
2. não me desampares - BDB 736, KB 806, Qal IMPERFEITO
71.10-11 Estes versículos expressam o que os inimigos do salmista estão dizendo (ou pelo menos a sua percepção
sobre os pensamentos dos inimigos).
1. Deus o desamparou - BDB 736, KB 806, Qal PERFEITA (situação permanente de rejeição)
2. persegui-o - BDB 922, KB 1191, Qal IMPERATIVO
3. prendei-o - BDB 1074, KB 1779, Qal IMPERATIVO
4. pois não há quem o livre - BDB 664, KB 717, Hiphil PARTICÍPIO
Salmo 3.2 também descreve os dizeres malignos de quem ataca os fiéis seguidores de Deus com a dúvida.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 71.12-16
12
Não te ausentes de mim, ó Deus;
Deus meu, apressa-te em socorrer-me.
13
Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma;
cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim.
14
Quanto a mim, esperarei sempre
e te louvarei mais e mais.
15
A minha boca relatará a tua justiça
e de contínuo os feitos da tua salvação,
ainda que eu não saiba o seu número.
16
Sinto-me na força do SENHOR Deus;
e rememoro a tua justiça, a tua somente.
71.12-16 Esta estrofe tem três aspectos.
1. a oração do salmista para, Sl. 71.12
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a. A presença de Deus (lit. "não te ausentes de mim") - BDB 934, KB 1221, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO, cf. Sl. 22.11, 19
b. Ajuda rápida de Deus - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO
2. As orações do salmista pela a morte de seus inimigos, Sl. 71.13
a. se envergonhados - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
b. se consumidos - BDB 477, KB 476, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
c. ser coberto de opróbrio - BDB 741, KB 813, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo
d. ser coberto vexame - mesmo VERBO suposto a partir de c.
3. fé inabalável do salmista, Sl. 71.14-16
a. Eu esperarei sempre
b. Louvarei mais e mais
c. Minha boca relatará (ou seja, no templo)
1) a Tua justiça
2) da Tua salvação
3) de seus atos poderosos
4) a Tua justiça, a Tua somente (veja Tópico Especial: Monoteísmo)
71.13 "adversários" Este é um PARTICÍPIO ("aqueles que acusam", BDB 966, KB 1316) do termo
frequentemente usado para Satanás, o arque acusador. Veja Tópico Especial Satanás.
71.15 "minha boca relatará" Este VERBO (BDB 707, KB 765, Piel IMPERFEITO) é frequentemente usado em
Salmos para proclamar o caráter e os atos de YHWH em um ambiente de adoração (ou seja, templo).
1. Suas maravilhas - Sl. 9.1; 26.7; 40.5; 75.1; 78.4
2. Seu louvor - Sl. 9.14; 79.13; 107.21
3. Seus atos - Sl. 66.16; 118.17; 145.6, 12
4. Sua justiça - Sl. 71.15 (cf. Sl. 35.28; 40.10)
5. Sua aliança de amor e fidelidade - Sl. 88.11 (cf. Sl. 40.10)
6. Sua glória - Sl. 19.1; 96.3 (cf. Sl. 145.12)
7. Sua grandeza - Sl. 145.6
8. Seu Messias - Sl. 2.7
9. O nome dele - Sl. 22.22; 102.21
Aqui neste versículo - a Sua justiça e Sua salvação.
▣ "ainda que eu não saiba o seu número" Esta frase pode refletir
1. a mesma verdade de Sl. 40.5; 139.18, que os atos maravilhosos de Deus são numerosos demais para ser
compreendidos
2. A mesma verdade de Jó 42.3; Sl. 139.6, que estão além da compreensão humana
3. Que isso significa "escrever" em oposição a "dizer" (NIDOTTE, vol. 4, p. 1288)
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 71.17-21
17
Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade;
e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas.
18
Não me desampares, pois, ó Deus, até à minha velhice e às cãs;
até que eu tenha declarado à presente geração a tua força
e às vindouras o teu poder.
19
Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus.
Grandes coisas tens feito,
ó Deus; quem é semelhante a ti?
20
Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males,
me restaurarás ainda a vida
e de novo me tirarás dos abismos da terra.
21
Aumenta a minha grandeza,
conforta-me novamente.
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71.17-21 Esta estrofe continua os temas centrais do salmo. Ela expressa a declaração do salmista sobre o caráter
de Deus e a certeza da Sua misericórdia. Devido a isso, ele continuará a contar as grandezas de Deus (isto é, em
um cenário de templo).
71.17a Os israelitas foram instruídos por Moisés a ensinar seus filhos sobre Deus (cf. Êx 10.12; 12.26; 13.8, 14;
Dt. 4.9; 6.7, 20-25; 11.19; 31.13; 32.46). A fé eficaz faz a fé da próxima geração uma prioridade!
71.17b "maravilhas" Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas ()פלא.
71.18 A linha 1 é uma repetição de Sl. 71.9. Observe que o salmista sente que a sua mensagem sobre Deus ajudará
sua geração e as gerações vindouras. Isto é o que a Escritura é projetada a fazer!
71.19 "se eleva até aos céus" Esta é uma expressão idiomática que denota os atos criadores e redentores de Deus
que são tão grandes e significativos que eles atingem as nuvens (cf. Sl. 57.10).
▣ "quem é semelhante a ti?" Esta é uma referência à singularidade de YHWH em um mundo de politeísmo,
henoteismo e animismo (veja Tópico Especial: Monoteísmo). Esta é a essência do exclusivismo de Israel!
71.20 Esta é uma admissão (em termos do AT) dos problemas que todos os seres humanos enfrentam neste mundo
caído. A teologia dos "dois caminhos" (Sl. 1; Dt. 30.15, 19) não explica a vida (Sl. 37; 73 e Jó).
▣ "restaurarás... de novo" Estas parecem ser expressões idiomáticas para a restauração de uma vida vigorosa,
não da ressurreição. O AT afirma uma vida após a morte (cf. Jó 14.14-15; 19.25-27; Dn. 12.2), mas o contexto
aqui não dica este conceito.
▣ "me" É possível que o PLURAL "nós" deve estar no texto. Se assim for, este é um outro exemplo de uma
conclusão corporativa a um Salmo individual. Seria, então, paralelamente a Ezequiel 37 (isto é, revitalização
nacional).
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 71.22-24
22
Eu também te louvo com a lira,
celebro a tua verdade, ó meu Deus;
cantar-te-ei salmos na harpa,
ó Santo de Israel.
23
Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar;
também exultará a minha alma, que remiste.
24
Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia;
pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim.
71.22-24 O salmista pode ter sido um cantor levítico (cf. Sl. 71.22). Ele louva a Deus por Sua fidelidade / verdade
(BDB 54, veja Tópico Especial: Acredita, Confiança, Fé e Fidelidade no AT), mas também levou seus inimigos
para a vergonha e humilhação (Sl. 71.24).
▣ "Santo de Israel" Este é um título da aliança de YHWH (cf. Sl. 78.41; 89.18; muitas vezes em Isaías, ou seja,
1.4; 5.24). Veja Tópico Especial: Santo.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Porque acredita-se que este Salmo foi escrito por uma pessoa mais velha?
2. Salmo 71.3 está relacionado com o Salmo 23.6?
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3.
4.
5.
6.
7.

Salmo 71.5-6 está relacionado com Jeremias 1.5?
Defina a palavra "portento" em Sl. 71.7.
Defina "envergonhado" em Sl. 71.13.
O Sl. 71.19c ensina o monoteísmo?
O Salmo 71.20 está se referindo a cura, restauração da vitalidade ou ressurreição?
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SALMO 72
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O reino dos reis justos
Introdução MT
Um Salmo de Salomão

A glória e universalidade
do reino do Messias

Oração pela a bênção
de Deus sobre o rei

Uma oração por um
rei

O rei prometido

72.1-4

72.1-4

72.1-4

72.1-5

72.1-2
72.3-4

72.5-7

72.5-7

72.5-7

72.5-6
72.6-7
72.7-8

72.8-11

72.8-11

72.8-11

72.8-11
72.9-10b
72.10c-11

72.12-15

72.12-15

72.12-14

72.12-14

72.12-13
72.14-15

72.15-17
72.16-17

72.18-19

72.15-17

72.16

72.16

72.17

72.17

72.18-19

72.18-19

72.18-19b

72.18-19

72.19c
72.20

72.20

72.20

72.20

72.20

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Esta é uma oração prolongada (isto é, "concede" - BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO) por um rei justo e
seu filho (possivelmente uma alusão a 2 Samuel 7, que em última análise refere-se ao Messias).
1. Seus julgamentos - NASB, NKJV, JPSOA
a. a sua justiça - NRSV, REB,
b. seu próprio julgamento justo - NJB
2. Sua justiça - NASB, NKJV, NRSV, JPSOA, REB
A. sua própria justiça salvadora, NJB
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B. Este Salmo capta a compreensão do AT da "Nova Era". Os requisitos da aliança e as promessas que
serão concretizadas. Se é um hino da coroação, é uma hipérbole real, mas se é um cenário da nova
era, ela se cumpre em Cristo. Este salmo não é citado no NT, mas fontes judaicas e cristãs têm visto
como messiânico. Veja Alfred Edersheim, The Life and Times de Jesus o Messias, Apêndice IX,
p. 719.
C. Este Salmo é repleto de VERBOS IMPERFEITOS. A NASB, a NRSV e a JPSOA veem Sl. 72.2-4, 5-7,
8-11, 15-17, 19 como IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO (verbo condicional), mas a NKJV
e NJB veem todos como IMPERFEITOS (ou seja, as declarações do que o Messias irá fazer). Existem
quatro JUSSIVOS neste contexto (ou seja, Sl. 72.8, 15, 16, 17).
D. Salmo 72.20 é uma nota de encerramento editada / compilada posteriormente no Livro Dois (ou seja,
o Salmo 42-72) do Saltério.
É também possível que o Sl. 72.18-19 compreenda um fechamento doxológico do Livro Dois do Saltério.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.1-4
1
Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos
e a tua justiça, ao filho do rei.
2
Julgue ele com justiça o teu povo
e os teus aflitos, com equidade.
3
Os montes trarão paz ao povo,
também as colinas a trarão, com justiça.
4
Julgue ele os aflitos do povo,
salve os filhos dos necessitados
e esmague ao opressor
72.1-4 Esta estrofe ora pela maneira de acordo com em que o novo rei (ou seja, o Messias) deve reinar.
1. Juízos (possivelmente PLURAL na MT, expressa a qualidade), tua justiça, cf. Is. 9.7; 11.2-5; 32.1; para
"justiça" veja Tópico Especial: Justiça
2. Jugue com a justiça (veja Tópico Especial: Juiz, Julgamento, Justiça ( )שפטem Isaías), cf. Sl. 82.3
3. trazer a paz (o reinado do rei justo fará com que a terra prospere, ou seja, Levítico 26, Deuteronômio 27-30)
4. julgar
5. Julgar, cf. Is. 11.4
6. salvar
7. esmagar o opressor
Observe os diferentes termos utilizados para descrever o povo de Deus.
1. Teu povo, Sl. 72.2
2. Teus aflitos, Sl. 72.2, 4 (JPSOA, "humildes")
3. os filhos do necessitado, Sl. 72.4
Todos da família de Deus serão protegidos e incentivados.
Desenvolveu-se uma tensão dentro da comunidade da aliança entre ricos e pobres. Esta tensão foi transferida
após os exilados acreditarem na tensão entre os seguidores fiéis e os invasores / ocupantes pagãos. São os aflitos /
pobres / necessitados que serão restaurados. YHWH cuidará e defenderá eles (desenvolvimento de temas de
Deuteronômio). Ele é suas únicas esperança e salvador (cf. Sl. 103.6; 146.7).
72.3 Essa imagem pode ter vários significados.
1. Montes... colinas referem-se a líderes que vivem de acordo com Deus
2. Montes... colinas... estão funcionando como mensageiros personificados da prosperidade (ou seja, bênçãos
da aliança)
3. Montes... colinas... referem-se à estabilidade permanente da Terra Prometida
▣ "água" Esta palavra (BDB 284, KB 283) é encontrada somente aqui no AT. Parece ser do VERBO
Hiphil "pingar"; em árabe a raiz significa "fluxo de lágrimas".
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NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.5-7
5
Ele permanecerá enquanto existir o sol
e enquanto durar a lua, através das gerações.
6
Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada,
como aguaceiros que regam a terra.
7
Floresça em seus dias o justo,
e haja abundância de paz até que cesse de haver lua.
72.5-7 Esta estrofe enfatiza dois pedidos.
1. que o povo de Deus continue a temer / reverenciar Ele
2. que esta devoção continue ao longo do tempo (ou seja, enquanto o sol e a lua durarem, cf. Gn. 8.22; Sl
89.36-37)
Se o fizerem, então as promessas de abundância da aliança mosaica continuarão (cf. Lv. 26; Dt. 27-30). O rei e as
pessoas devem satisfazer as condições da aliança.
72.5
NASB, JPSOA
"Ele"
NKJV
"eles"
NRSV, NJB,
REV, LXX
"ele"
A MT usa o PLURAL, portanto, pode se referir a
1. reverência do povo da aliança
2. reverência (ou seja, PLURAL DE MAJESTADE ) do rei messiânico
NASB, NKJV,
REB, JPSOA
"permanecerá"
NRSV, NEB
"vivo"
TEV
"adoração"
NJB, LXX
"existir"
A UBS Text Project (p. 309) da para "dura" uma classificação "C" (uma dúvida considerável). Isto segue a
LXX. Ele se encaixa ao paralelismo melhor.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.8-11
8
Domine ele de mar a mar
e desde o rio até aos confins da terra.
9
Curvem-se diante dele os habitantes do deserto,
e os seus inimigos lambam o pó.
10
Paguem-lhe tributos os reis de Társis e das ilhas;
os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes.
11
E todos os reis se prostrem perante ele;
todas as nações o sirvam
72.8-11 O reinado do Messias será:
1. universal (ou seja, usando termos da ANE)
a. de mar a mar (cf. Zc. 9.10)
b. desde o rio (ou seja, Eufrates) até aos confins da terra (isto é, Salomão dominava esta área)
2. todos os povos vão honrá-lo e trazer tributo, cf. Is. 49.23
Este reinado universal (cf. Sl. 2.8; 59.13; 65.2; 67.7; Is. 45.22; 52.10; Mq. 5.4.) É a conclusão óbvia de Gn. 1.2627 e 12.3. Se o monoteísmo é verdade, a redenção de todos os filhos de Adão é o objetivo (veja Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH; Salmo 2 é um outro salmo messiânico).
72.9
NASB
NKJV (MT)
NRSV

"os habitantes"
"Aqueles que habitam no deserto"
"inimigos"
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TEV
"povos do deserto"
NJB
"bestas"
LXX
"etíopes"
REB
"tribos do deserto"
A palavra (צי, BDB 850 II, KB 1020) pode significar:
1. inimigos de צר, BDB 865 III (emenda, mas se encaixa melhor no paralelo "inimigos" do Sl. 72.9b)
2. Os animais do deserto - Sl. 74.14; Is. 13.21; 23.13; 34.14; Jr. 50.39 (de ץיה, "secura", BDB 851, cf. Jr.
50.12; 51.43)
3. é possível (cf. NEB) que o nº 2 refira-se aos demônios do deserto (veja Tópico Especial abaixo)
4. O enviado ou mensageiro - ( צירBDB 851 II), cf. Is. 18.2
TÓPICO ESPECIAL: O DEMONÍACO NO ANTIGO TESTAMENTO
A. O relacionamento exato entre anjos caídos e o demoníaco é incerto. I Enoque afirma que o Nephilim de
Gn 6.1-8 é a fonte do mal (os rabinos também focam no texto e não em Gênesis 3). I Enoque diz que
esses seres metade anjo/metade humano foram mortos pelo dilúvio (ainda firma que a morte deles foi o
propósito do dilúvio), mas agora seus espíritos desencarnados estão procurando um hospedeiro corporal.
Isto é interessante, mas não revelador (ou seja, inspirado).
B. Há vários espíritos ou demônios hostis identificados no AT.
1. Sátiros ou "peludos", possivelmente demônios bodes (BDB 972 III, KB 1341 III) - Lv 17.7; II Cr
11.15; Is 13.21; 34.14)
2. Shedim (BDB 993, KB 1471) - Dt 32.17; Sl 106.37, aos quais sacrifícios eram feitos (similar a
Moloque)
3. Lilith, o demônio feminino da noite (BDB 539, KB 528), - Is 34.14 (parte do mito babilônico e de
Ugarite)
4. Azazel, demônio do deserto (nome demônio chefe em I Enoque, cf. 8.1; 9.6; 10.4-8; 13.1, 2; 54.5;
55.4; 69.2) - Lv 16.8, 10, 26 (BDB 736, KB 806)
5. Salmo 91.5,6 são personificações de pestilências (cf. Sl. 91.10), não seres espirituais (cf. Cântico dos
Cânticos 3.8)
6. Isaías 13.21 e 34.14 listam vários animais deserto como uma maneira de mostrar a desolação de
lugares destruídos. Alguns que supõem que a lista inclui o demoníaco para ilustrar que esses lugares
destruídos são também assombrados (cf. Mt 12.43; Lucas 11.24; Ap 18.2)
C. O monoteísmo (veja Tópico Especial: Monoteísmo) do AT silenciou e modificou as lendas das nações
pagãs, mas às vezes nomes e títulos de suas superstições são referidos (esp. textos poéticos). A realidade
dos espíritos maus é uma parte da revelação progressiva e é devolvida no NT como é a pessoa/anjo de
Satanás (veja o Tópico Especial: Satanás) e seus seguidores espirituais (isto é, demônios).
▣ "os seus inimigos lambam o pó" Esta é um cenário da ANE (ou seja, escultura e parede e pintadas) de alguém
curvando-se (cf. Sl. 72.9a) para o chão. Isto foi adicionado a uma expressão idiomática literária de "lamber o pó"
(BDB 535, KB 525, Piel IMPERFEITO, cf. Is. 49.23; Mq. 7.17), o que denota a derrota e a subserviência daquele se
curvando.
72.10 "Társis" Este nome de lugar (BDB 1077, veja o Tópico Especial: Társis) pode referir-se a:
1. uma cidade no sul da Espanha no lado do Atlântico, que era uma colônia fenícia (ou seja, Tartessus)
2. ilha da Sardenha
3. uma cidade na costa norte Africana (Cartago era uma colônia de Fenícia)
4. uma metáfora para um porto distante
5. um tipo de navio comercial grande de alto mar
6. uma nação rival marítima (cf. 1 Rs. 10.22)
▣ "ilhas" Esta palavra (BDB 15 I) geralmente significa "costa" ou "ilha". Denota nações distantes (cf. Is 40.15;
66.19; Jr. 25.22; 31.10). Isso se encaixa ao cenário desta estrofe (ou seja, o reinado universal do Messias).
▣ "Saba" Isto se refere à nação ou tribo de Ham que vive no sul da Arábia.
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▣ "Seba" Isto se refere à área do nordeste da África, muitas vezes identificada como o Egito e Etiópia (cf. Is.
43.3; 45.14).
O objetivo de mencionar esses nomes de lugares é fazer um backup da afirmação de Sl. 72.8 e 11.
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.12-15
12
Porque ele acode ao necessitado que clama
e também ao aflito e ao desvalido
13
Ele tem piedade do fraco e do necessitado
e salva a alma aos indigentes
14
Redime a sua alma da opressão e da violência,
e precioso lhe é o sangue deles
15
Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá;
e continuamente se fará por ele oração,
e o bendirão todos os dias
72.12-15 Em Sl. 72.12-14 os IMPERFEITOS caracterizam o reino do Messias (não utilizado em um
sentido JUSSIVO). No entanto, em Sl. 72.15, a NASB retorna aos IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO.
Observe a variedade nos nomes e as caracterizações do povo de Deus (cf. Sl. 72.2-4).
1. o necessitado, Sl. 72.12
2. o aflito, Sl. 72.12
3. o fraco, Sl. 72.13
4. o necessitado, Sl. 72.13
Como Salmo 72.4 denomina seus inimigos de "o opressor", aqui eles são descritos como "opressores" e "de
violência". É difícil identificar essas pessoas em Salmos.
1. israelitas infiéis
2. vizinhos pagãos
3. invasores estrangeiros
O rei messiânico
1. libertará o necessitado e aflito
2. terá compaixão pelos fracos e necessitados
3. salvará a vida dos necessitados (cf. Sl. 69.18)
4. resgatará o povo da aliança da opressão e da violência
5. O sangue / vida deles lhe serão preciosos (cf. Sl. 116.15)
72.14 "precioso lhe é o sangue deles" O Messias é contrastado com "o opressor" (cf. Sl. 72.4). Ele vai
realmente cuidar dos pobres, necessitados e aflitos (cf. Sl. 116.15). Ele tem o coração do Criador (cf. Gn. 1.26,
27)! Todos os seres humanos são importantes para Ele!
72.15 Este versículo tem duas vertentes.
1. os primeiros dois VERBOS se relacionam com o rei messiânico
a. viverá - BDB 310, KB 309, Qal JUSSIVO
b. lhe dará ouro - BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. os próximos dois VERBOS se relacionam com o seu povo
a. continuamente se fará por ele oração - BDB 813, KB 933, Hithpael IMPERFEITO usado em
um JUSSIVO sentido
b. bendirão todos os dias - BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
É óbvio que o Sl. 72.15a está usando uma expressão real comum (ie, "vida longa ao rei"), mas assume um
novo significado à luz do NT, a revelação da encarnação e da entrada triunfal do Messias em Jerusalém!
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.16-17
16
Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes;
seja a sua messe como o Líbano,
e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra
17
Subsista para sempre o seu nome
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e prospere enquanto resplandecer o sol;
nele sejam abençoados todos os homens,
e as nações lhe chamem bem-aventurado
72.16-17 Ambos Sl. 72.16 e 17 começam com um VERBO JUSSIVO, o que dá um contexto de ver todos os VERBOS
nestes dois versículos como JUSSIVO em significado.
Esta estrofe continua o tema da abundância iniciada em Sl. 72.3, 5-6. Esta abundância são as promessas da
aliança em Levítico 26 e Deuteronômio 27-30.
Salmo 72.17 se foca sobre o reinado do Messias.
1. Subsista para sempre o seu nome - usado para YHWH em Sl. 135.13
2. prospere enquanto resplandecer o sol; (cf. Sl. 72.5-7) o VERBO "prospere" é encontrado somente aqui no AT
(BDB 630, KB 696, cf. NIDOTTE, vol 3, p. 1161); a LXX usa "exista" em paralelo a Sl. 72.17a
3. nele sejam abençoados todos os homens (isto é, uma alusão a Gn. 12.3; 22.18; a aliança abraâmica, veja
Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
4. as nações lhe chamem bem-aventurado (paralelo ao nº 3)

IMPERFEITOS

NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.18-19
18
Bendito seja o SENHOR Deus, o Deus de Israel,
que só ele opera prodígios.
19
Bendito para sempre o seu glorioso nome,
e da sua glória se encha toda a terra.
Amém e amém!
72.18-19 Observe como Sl. 72.17 (sobre o Messias) é paralelo com Sl. 72.18 (sobre o Deus da aliança de
Israel). O rei, assim como o Messias, deve refletir o caráter de YHWH.
Observe o elemento universal novamente em Sl. 72.19b. (cf. Nm 14.21; Is. 6.3).
72.18 "prodígios" Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas.
72.19 "Amém" Veja Tópico Especial: Amém
NASB (REVISADO) TEXTO: Salmo 72.20
20
Findam as orações de Davi, filho de Jessé.
72.20 Este versículo é uma nota editorial mostrando o encerramento do segundo livro de Salmos. É possível que o
Sl. 72.18-19 seja também um encerramento doxológico (cf. Sl. 41.13; 89.52) para todo o segundo livro.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é sobre Salomão ou sobre o futuro Messias?
2. O reinado de Salomão se encaixa em Salmo 72.8?
3. Como que essas Escrituras do AT a respeito do domínio de Israel sobre todas as nações se encaixa no NT?
4. Quem o "aflito" representa?
5. Como Sl. 72.16 está relacionado com Gênesis 12?
6. Os Sl. 72.18-19, e 20 são parte do mesmo Salmo ou o encerramento do Livro II?
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SALMO 73
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O fim do ímpio
contrastado com o do
justos
Introdução MT
Um Salmo de Asafe

A Tragédia do ímpio, e a
bem-aventurança de
confiar em Deus

Meditação na Justiça de
Deus

A Justiça de Deus

O triunfo da Justiça

73.1-9

73.1-3

73.1-3

73.1-3

73.1
73.2-3

73.4-9

73.4-9

73.4-14

73.4-5
73.6-7
73.8-9

73.10-14

73.10-14

73.10-14

73.10-12
73.13
73.14-15

73.15-20

73.15-17

73.15-20

73.15-17
73.16-18

73.18-20

73.18-20
73.19-20

73.21-24

73.21-24

73.21-26

73.21-26

73.21-22
73.23-24

73.25-28

73.25-26
73.27-28

73.25-26
73.27-28

73.27-28

73.27-28

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
9. Primeiro parágrafo
10. Segundo parágrafo
11. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Asafe é um dos diretores do coro levítico de Davi (cf. 1 Cr. 25.1-9).
B. Este salmo fala da aparente injustiça da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Ele aborda esta
questão projetando a justiça de Deus em um futuro na vida após a morte.
C. O Salmo desenvolve e amplia uma visão tradicional ("os dois caminhos") a respeito da vida; compare Dt.
27-28; 30.15-20; Sl. 1; Pr. 4.10-18; Mt. 7.13-14. A vida é injusta, mas Deus irá torna-la justa!
D. Os livros de Jó e Salmo 37 lidam com o mesmo problema, mas para esta vida, o Salmo 73 trata disto a luz
de Mateus 25.
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 73.1-9
1
Com efeito, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo.
2
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés;
pouco faltou para que se desviassem os meus passos.
3
Pois eu invejava os arrogantes,
ao ver a prosperidade dos perversos.
4
Para eles não há preocupações,
o seu corpo é sadio e nédio.
5
Não partilham das canseiras dos mortais,
nem são afligidos como os outros homens.
6
Daí, a soberba que os cinge como um colar,
e a violência que os envolve como manto.
7
Os olhos saltam-lhes da gordura;
do coração brotam-lhes fantasias.
8
Motejam e falam maliciosamente;
da opressão falam com altivez.
9
Contra os céus desandam a boca,
e a sua língua percorre a terra.
73.1 "Com efeito, Deus é bom para com Israel" "bom" (BDB 373 II, nº 9) significa "gentil a" (cf. Sl 86.5;
145.9; Lm. 3.25). Esta é a conclusão do Salmo e o pressuposto básico do AT, mas nem todas as pessoas em Israel
tem fé (cf. Romanos 9-11). O mesmo pode ser dito da igreja (cf. Mt. 7; 13). A frase incomum em Sl. 73.15 pode
refletir uma Israel fiel verdadeira.
Observe as conotações adicionais da "bondade" de Deus.
1. Ele é bom para todos (Sl. 145.9).
2. Sua bondade é concedida principalmente sobre aqueles que o invocam (cf. Sl 86.5)
3. Ele é bom, Ele próprio (cf. Ed 3.11; Sl. 100.5; 106.1; 107.1; 118.1, 29; 136.1; Jr 33.11; Na. 1.7)
a bênção de Israel é baseada:
1. no eterno plano redentor de Deus na descendência de Abraão (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor
de YHWH)
2. na relação de fé e obediência à aliança de Seus seguidores
3. o curto prazo das bênçãos físicas não se comparam (cf. Rm. 8.18-25) com o longo prazo do relacionamento
pessoal (cf. Rm. 8.26-30, 31-39)! Certifique-se de escolher o longo prazo! As circunstâncias imediatas
podem ser enganosas!
▣ "com Israel" A NRSV, REB assim como a versão católica NAB mudam "para Israel," ( אללישרBDB 975) para
"para o justo de Deus" ( אללישרBDB 449, mais BDB 42 II, nº 6).
▣ "coração limpo" Isso reflete as atitudes e as motivações (cf. Sl. 24.4-5; 51.10; Mt. 5.8).
73.2
NASB
"fechar"
NKJV, NRSV,
JPSOA
"quase"
TEV
"quase"
NJB
"no ponto de"
Isso reflete o ADVÉRBIO hebraico BDB 589. Ele afirma claramente a gravidade sobre a crise de fé do salmista! Ele
estava a ponto de perder sua convicção, confiança, segurança e paz com Deus. As crises de fé são potencialmente:
1. uma devastadora perda de esperança
2. uma fonte de força e crescimento
Todos nós conhecemos pessoas que experimentaram um ou outro!
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▣ "resvalaram... desviassem" Esta é uma metáfora bíblica do estilo de vida. O caminho reto e estável significava
justiça (cf. Sl. 40.2), mas o caminho escorregadio e torto era maldade (cf. Sl. 73.18; Pr. 3.23). As duas opções na
vida são o que chamamos de "os dois caminhos" (isto é, Salmo 1 e Dt. 30.15-20).
O termo traduzido como "desviassem" é, literalmente, "derramado" (BDB 1049, KB 1629, Qal PERFEITO
PASSIVO). Somente aqui tem a conotação (exigida pela linha poética paralela, "tropeço") de deslizar sobre uma
superfície molhada.
Salmo 73.3 esclarece o centro do problema (ou seja, a inveja, o ciúme).
73.3 "eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos" Este mundo é injusto. Se este mundo
fosse tudo que existisse, então Deus seria injusto!
O "puro de coração" do Sl. 73.1 está sendo testado pela injustiça da vida. O pressuposto subjacente é que Deus
permite o que deve ser julgado! Veja Tópico Especial: Deus testa o Seu Povo.
73.4-9 Estes versículos descrevem o estilo de vida das pessoas mencionadas no Sl. 73.3 (ou seja, os arrogantes e
prósperos, as pessoas más da comunidade da aliança).
1. nenhuma dor na sua morte
2. bem alimentado, Sl. 73.4b, 7a
3. sem problema externos
4. alardeiam o orgulho, Sl. 73.6a, 8b
5. agem em violência sem julgamento
6. pensam maldade e difamação
7. exibem suas más ações, até mesmo diante de Deus, Sl. 73.11
A partir da teologia do AT (cf, Levítico 26, Deuteronômio 27-30) a prosperidade era uma bênção de Deus pela fé
e obediência (cf. Sl. 73.10), mas essas pessoas tiram sarro destes textos!
73.4 "seu corpo é sadio e nédio" Isso significa que (1) eles tinham um funeral honroso ou (2) a morte era rápida
e sem dor.
▣ "preocupações" Esta palavra hebraica (BDB 359) é usada apenas duas vezes no AT, em diferentes sentidos.
1. "grilhões" ou "ligações" - Is. 58.6 (SINGULAR)
2. "preocupações" - Sl. 73.4 (PLURAL)
A NET Bible sugere.
"Isto é usado metaforicamente para a dor e o sofrimento que restringem seu prazer na vida" (p. 941).
The Tyndale Commentary de Derek Kidner (p. 289, nota de roda pé nº2) concorda com a RSV, que muda "na
sua morte", למותם, para duas palavras, תם למו, o que resulta em "nenhuma dor para eles, firmeza e elegância no seu
corpo." Isto é seguido pela NRSV e REB.
▣ "seu corpo é sadio e nédio" Eles pareciam não experimentar doenças ou os problemas normais da vida (ou
seja, um corpo saudável, o termo hebraico [BDB 17 I]) encontrado somente aqui.
73.5
NASB, NKJV
"não partilham das canseiras dos mortais"
NJB
"isento dos cuidados que são dos humanos"
JPSOA
"Eles não têm parte na angústia de homens"
Os ímpios parecem ser poupados dos problemas normais da vida. Isto, à primeira vista, parece ser um ato
de Deus. Este é o problema teológico ligado aos "dois caminhos" (cf. Jó, Salmo 73).
▣ "afligidos" Este termo (BDB 619, KB 668, Pual IMPERFEITO) muitas vezes é usado para descrever a punição
divina (cf. Gn. 12.17; 2 Rs. 15.5; 2 Cr 26.20; Is. 26.5, Jó 1.11; 2.5). Parecem que as próprias palavras de Deus
(isto é, Levítico 26; Deuteronômio 27-30; Salmo 1) sobre os ímpios falharam. Em Sl. 73.14 a mesma palavra é
usada para a angústia mental do salmista, causada por suas próprias dúvidas.
73.6 Por causa de suas experiências de vida (Sl 73.4-5.) os arrogantes, ricos, saudáveis e violadores da aliança
vivem abertamente, ostentando suas vidas sem Deus (Sl 73.6-9).
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73.7
NASB
"os olhos saltam-lhes da gordura"
TEV
"seus corações derramam o mal"
NJB
"da sua gordura escorre malícia"
LXX
"a injustiça sairá como se a partir da gordura"
Peshitta
"sua maldade vem como gordura"
JPSOA
"a gordura fecha-lhes os olhos "
A ideia das traduções a partir da LXX, siríaco, Peshitta, e Vulgata é "iniquidade". A UBS Text Project (p. 314) dá
"a seus olhos" uma classificação de "C" (ou seja, uma dúvida considerável).
"Iniquidade" é עובמו
"Seus olhos" é עיבמו
"olhos" se encaixa melhor no contexto e no paralelismo de Sl. 73.7.
73.8 "maliciosamente" Este termo aparentemente aramaico (BDB 558, KB 559) ocorre somente aqui no AT.
NASB (REVISADO) TEXTO: 73.10-14
10
Por isso, o seu povo se volta para eles
e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos.
11
E diz: Como sabe Deus?
Acaso, há conhecimento no Altíssimo?
12
Eis que são estes os ímpios;
e, sempre tranqüilos, aumentam suas riquezas.
13
Com efeito, inutilmente conservei puro o coração
e lavei as mãos na inocência.
14
Pois de contínuo sou afligido
e cada manhã, castigado.
73.10 Este versículo é incerto na MT. O fluxo do contexto implica
1. as pessoas más têm afetado negativamente outras pessoas da aliança (The Catholic Tradition pensa que Sl.
73.10 era uma citação dos israelitas ímpios)
2. os ímpios consumiam todos os bens que eles podiam
3. os seguidores do maligno acreditam em tudo que dizem (NIDOTTE, vol. 2, p. 1065)
Basicamente, este é o dilema do salmista. Ele vê a pessoa da aliança que é arrogante e blasfemadora recebendo
todos os benefícios e abundância da Aliança! É por isso que ele faz a pergunta de Sl. 73.13! O "se... então..." da
aliança mosaica (cf, Levítico 26, Deuteronômio 27-30) parece não ter nenhum efeito. O mundo parece de "cabeça
para baixo".
A AB, seguida pela NET Bible, sugere uma emenda para a primeira linha. Elas mudam "ele vai trazer de volta
o seu povo" (MT) para "eles serão repletos de comida", que parece ser um paralelo melhor com a linha seguinte.
73.11 "Como sabe Deus?" A arrogância aberta dos ímpios e sua blasfêmia com YHWH (cf. Sl 73.9).
The Jewish Study Bible tem uma citação interessante (p. 1362).
"Não houve ateísmo nos tempos antigos, somente a noção de que Deus não tinha conhecimento e poder" (cf. Sl
10.4, 11, 13; 94.7).
Esta afirmação da falta de conhecimento prévio reapareceu na teologia moderna de "teísmo aberto". Eu
pessoalmente acho que esta teologia tem usado uma técnica literária do AT (ou seja, Deus fazendo perguntas, cf.
Gn 3.9) e usado ele como uma grade para filtrar todos os textos bíblicos. É uma forma modificada de "teísmo
progressivo" de Alfred North Whitehead.
▣ "Altíssimo" Este é o título hebraico Elyon (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade). Ele é usado em
Gênesis 14 quatro vezes (ou seja, o nome de Melchizedek para Divindade) e vinte e uma vezes no Saltério, mas
apenas seis vezes em todo o resto do AT.
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73.13 "Com efeito, inutilmente conservei puro o coração" Isso reflete uma dúvida do salmista sobre a bondade
e a justiça de Deus misturada com uma atitude de "coitadismo". Isso quase reflete "o que está nele está em mim"
uma atitude de Jó 1.6-12.
Isto é teologicamente semelhante as acusações de Satanás contra Jó, sobre ele só servir a Deus por conta das
bênçãos e da proteção (ou seja, a fé de favores) de Deus.
Os "dois caminhos" do AT parecem ter sido revertidos! Este é o lugar onde os "fiéis" devem se lembrar que
vivemos em um mundo caído. Este não é o mundo que Deus pretendia que fosse. O objetivo do AT era mostrar
para a humanidade a rebelião e o pecado (cf. Gálatas 3)!
Piedade e fidelidade trazem vergonha e rejeição em um mundo caído (cf. Mt. 5.10-16), mas há um novo dia
vindo (cf. Jr. 31.31-34; Ez. 36.22-38).
▣ "com efeito" Este ADVÉRBIO (BDB 36), usado para "dúvida" em Sl. 73.13, torna-se uma afirmação em
Sl. 73.18! O salmista não tinha vivido uma vida justa em vão e o ímpio vai colher o que semeou (cf. Jó 34.11; Sl.
28.4; 62.12; Pr. 24.12; Ec. 12.14; Jr. 17.10; 32.19, para uma lista completa dos textos veja notas em Gl 6.7).
▣ "lavei as mãos na inocência" Esta tradução é certamente possível, com base na:
1. introdução MT para o Salmo 73
2. um cenário levítico
3. sacrifício do termo "porção" em Sl. 73.26
O autor pode ter sido um levita ou sacerdote. A lavagem das mãos fazia parte dos rituais do templo.
No entanto, a expressão idiomática assume a conotação mais ampla de "viver segundo Deus" (cf. Dt 21.6; Sl.
26.6); Também observe a expressão idiomática em Gn. 20.5.
73.14 Há um paralelo entre "todo o dia" e "todas as manhãs", sendo que ambos são expressões idiomáticas para
um longo período de tempo (ou seja, uma vida inteira). O salmista está reivindicando uma vida de fidelidade.
A VOZ PASSIVA da frase "sou afligido" (BDB 224, K 243, Qal IMPERFEITO combinado com BDB 619, KB
668, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) implica que Deus não só tem permitido ou ignorado as ações e os motivos do
ímpio, mas tem feito para o salmista fiel o que deveria ter sido feito para os arrogantes, blasfemadores e parceiros
infiéis da aliança! Este é o mistério dos eventos em um mundo caído. Este não é o mundo que Deus pretendia que
fosse. As coisas que acontecem não são de Deus. No AT, para apoiar o monoteísmo, só há uma causalidade (cf.
Ec. 7.14; Is. 45.7; Am. 3.6), mas de outra revelação, sabemos que não é o caso. Deus permitiu que Sua criatura
amada colhesse as terríveis consequências de Gênesis 3. A boa notícia é:
1. Ele irá corrigir isso, eventualmente, (ou seja, Nova Era)
2. Ele está conosco no meio disto (Sl. 23)
NASB (REVISADO) TEXTO: 73.15-20
15
Se eu pensara em falar tais palavras,
já aí teria traído a geração de teus filhos.
16
Em só refletir para compreender isso,
achei mui pesada tarefa para mim;
17
até que entrei no santuário de Deus
e atinei com o fim deles.
18
Tu certamente os pões em lugares escorregadios
e os fazes cair na destruição.
19
Como ficam de súbito assolados,
totalmente aniquilados de terror!
20
Como ao sonho, quando se acorda, assim,
ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles.
73.15-20 Esta estrofe é o coração teológico deste Salmo. Observe os pontos principais.
1. os fiéis seguidores que expressam abertamente sua dúvida e confusão podem afetar os outros crentes.
2. um lugar e hora da comunhão com Deus pode trazer a paz para a nossa confusão.
3. a prosperidade dos ímpios é breve e seu tempo de confronto com Deus certamente virá (cf. Sl. 73.27).
Esta é uma afirmação de que os "dois caminhos" ainda têm validade! Nós colhemos o que semeamos!
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73.16 "Em só refletir para compreender isso" A nossa capacidade de compreender os caminhos de Deus por
meio do mundo caído, do intelecto humano e com limite de tempo está condenada ao fracasso (cf. Pr 3.5b; Is
55.8-13; Cl. 2.8). O conhecimento é bom, mas a confiança é melhor!
73.17 "até que entrei no santuário" A palavra "santuário" (BDB 874) é PLURAL, denotando todo o complexo do
templo ou PLURAL DE MAJESTADE. O culto ajudou o salmista ver claramente. Possivelmente ele tinha
negligenciado isso durante sua luta.
▣ "atinei com o fim deles" a revelação veio e seus olhos se abriram para o cenário, ele olhou ao longe, tanto no
tempo quanto para além do tempo.
73.18-20 O resultado da rebelião não é apenas uma morte com medo, mas também uma eternidade terrível (cf.
Mt. 25.31-46; Lc. 16.19-31; Ap. 20.11-15).
73.19 O termo "terrores" (BDB 117) pode se referir à morte (cf. Jó 18.11, 14). A AB em Salmos de Mitchell
Dahood encontra muitas palavras hebraicas e expressões idiomáticas que por causa do uso Ugaritico podem ser
um cenário do mundo inferior.
73.20 "acorda" A PREPOSIÇÃO e o VERBO (בעור, BDB 734, KB 802, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTO) foi
emendada (LXX, Peshitta, Vulgata)par a "cidade" (רעי, BDB 746 II). Isto remete a:
1. "uma cidade de fantasmas" (AB, ou seja, Sheol)
2. uma referência a Jerusalém (ou seja, eles são excluídos da presença de Deus pelo pecado e / ou exilados)
O conceito de Deus despertar do sono ou levantar de seu trono para agir é usado no AT como linguagem
figurada para denotar o mistério da inatividade aparente da Divindade ou a injustiça de eventos mundanos. Deus
tem se revelado, mas, por que suas promessas e condições humanas parecem diferentes?
NASB
NKJC, NJB,
JPSOA
NRSV, LXX
Peshitta

"imagem"
"imagem"
"fantasmas"
"idolatria"

Esta palavra (BDB 853) ocorre apenas duas vezes no AT (aqui e Sl. 39.6). A NIDOTTE, vol. 3, p. 810, sugere que
denota uma imagem ou sombra. Ela vem possivelmente de uma raiz da ANE para "escuro", "preto" (outra forma
seria "o vale da sombra da morte", cf. Sl. 23.4).
NASB (REVISADO) TEXTO: 73.21-24
21
Quando o coração se me amargou
e as entranhas se me comoveram,
22
eu estava embrutecido e ignorante;
era como um irracional à tua presença.
23
Todavia, estou sempre contigo,
tu me seguras pela minha mão direita.
24
Tu me guias com o teu conselho
e depois me recebes na glória.
73.21 "coração" Isto é literalmente "rins" (BDB 480). Os hebreus se referem às vísceras menores como a sede
das emoções (cf. Jó 19.27; Pr. 23.16) e atividade mental (cf. Sl. 16.7).
73.22 Os animais não têm senso moral. Só os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus (ie,
Gênesis 1.26-27). Só eles têm um senso moral. O conhecimento da árvore do bem e do mal no Jardim do Éden
acentuou este dilema moral (cf. Gn. 3.8-13). Chamar alguém de "embrutecido" significa que não têm compasso
ou direção moral e simplesmente vive como os animais (por exemplo, para satisfazer as suas necessidades
imediatas ou desejos). O salmista sentiu suas dúvidas e a inveja o fez agir como alguém que não conhece Deus
(cf, Sl 73.21-22). Todos os seres humanos passam por estes tempos de sentimentos "não muito apropriados". Os
491

verdadeiros crentes emergem desses períodos mais fortes e mais seguros da grande misericórdia e da presença de
Deus! A ações inadequadas podem ser trampolins para mais fé!
73.23-24 As bênçãos de Deus são:
1. Sua presença em nossas vidas (cf. Sl. 73.28a)
2. Sua orientação diariamente (ou seja, segura na "mão direita" do salmista)
3. Sua aceitação agora
4. Sua aceitação eternamente (veja nota em Sl. 73.24)
Quando a fé olha para trás, vê claramente a mão de Deus. A fidelidade e a misericórdia passada dão ao fiel
seguidor esperança e confiança na futura presença e promessas de Deus!
73.24 Os intérpretes devem ter cuidado para não assumir as revelações do NT como relacionadas a textos
ambíguos do AT. Há textos do AT que apontam para uma esperança de vida futura física com Deus. Este texto, no
entanto, pode não ser um deles.
1. a palavra "glória" (BDB 458) não se refere ao céu em qualquer outro lugar no AT (veja UBS Handbook , p
642; IVP Background Commentary, p 540)
2. a PREPOSIÇÃO "para" não está no texto (não há PREPOSIÇÃO). A LXX suplementa "com".
3. "glória" pode se referir a "honra" (cf. JPSOA, NRSV, Peshitta), que parecia estar com os ímpios, mas, na
realidade, estava com o salmista
Por outro lado
1. o VERBO "receber" (BDB 542, KB 534, Qal IMPERFEITO) é usado para Enoque em Gênesis 5.24, que foi
traduzido para a presença de Deus, como foi com Elias (cf. 2 Rs 2.3, 10-11)
2. O advérbio "depois" (BDB 29) ocorre em Sl. 73.24, o que parece indicar um evento de conclusão
3. "céu" (BDB 1029, veja dois Tópicos Especias: Céu e Tópico Especial: Céu e o Terceiro Céu) é mencionado
em Sl. 73.25
4. O termo "para sempre" é usado em Sl 73.26 em contraste com "os que afastam de Ti, eis que perecem"
A esperança de todos os fiéis seguidores é que eles vão estar com Deus para sempre (cf. Sl. 23.6; 27.4-6). Não
é "onde" a questão da pergunta, mas sim o "quem"! Os seres humanos foram criados para a comunhão com
Deus; nada mais os complementará!
NASB (REVISADO) TEXTO: 73.25-28
25
Quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em quem eu me compraza na terra.
26
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
27
Os que se afastam de ti, eis que perecem;
tu destróis todos os que são infiéis para contigo
28
Quanto a mim, bom é estar junto a Deus;
no SENHOR Deus ponho o meu refúgio,
para proclamar todos os seus feitos.
73.25 "Não há outro em quem eu me compraza na terra" O próprio Deus é a nossa maior necessidade! Fomos
criados para a comunhão com Ele (cf. Gn 1.26-27; 3.8).
É possível que esta frase seja uma afirmação da lealdade à aliança com o Deus único e verdadeiro. O salmista
está afirmando que ele nunca participou de idolatria ("agir como uma prostituta", isto é, idolatria, Sl. 73.27).
73.26 "Deus é a fortaleza" Sua imutabilidade é a nossa esperança (cf. Sl. 18.1-3; Malaquias 3.6).
▣ "minha herança para sempre" o próprio Deus foi a herança dos levitas (cf. Dt. 10.9; 12.12; 14. 27, 29; 18.1;
Sl. 16.5; Lm. 3.24) e Ele agora é a herança de todos os fiéis seguidores (cf. At. 15; Rm. 2.28-29; Gl. 3)!
73.27 "infiel" Isso é literalmente "ser uma prostituta de" (BDB 275, KB 275, Qal PARTICÍPIO). Isso envolve o
conceito de Deus como marido (cf. Oséias 1-3). Deixá-Lo é adultério espiritual (cf. Êx 34.15; Nm 15.39; Os. 4.12;
9.1).
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73.28 "junto" Observe o contraste entre "os que se afastam de Ti" (Sl. 73.27) e "estar junto a Deus" (Sl. 73.28).
▣ "Deus ponho o meu refúgio" O nome para divindade aqui é Adonai YHWH. Veja Tópico Esécial: Nomes para
a Divindade.
Para "refúgio" (BDB 340) veja nota em Sl. 5.11.
▣ "para proclamar todos os seus feitos" É crucial que os fiéis seguidores comuniquem o que Deus tem feito por
eles. Isto é o oposto do Sl. 73.15.
Alguns estudiosos classificam este Salmo como um "Salmo de sabedoria", mas esta frase implica que é um
"Salmo de graças." Um testemunho de agradecimento e um sacrifício no templo eram os elementos comuns deste
género de Salmos.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Definia a palavra "bom" em Sl. 73.1.
2. O que significa ser puro de coração? (Sl. 73.1)
3. Por que o salmista quase perdeu a sua fé / confiança / convicção em YHWH?
4. Quem são "os ímpios" descrito no Sl. 73.3-9?
5. Sl. 73.13 é paralelo as acusações de Satanás de Jó 1-2?
6. Como o salmista resolve a sua dúvida?
7. Liste os benefícios dos versículos Sl. 73.23-24.
8. O Salmo 73.25-26 fala de justiça nesta vida ou na vida após a morte? Porque sim ou porque não?
9. O que Sl. 73.28a significa?
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SALMO 74
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um recurso contra a
devastação da Terra pelo
inimigo
Introdução MT
Um Salmo de Asafe

Um apelo para o alívio
dos opressores

Oração pela libertação
dos inimigos nacionais

Uma oração pela
libertação nacional

Um lamento pelo saqueamento do
Templo

74.1-11

74.1-8

74.1-3

74.1-3

74.1-2
74.3-5ª

74.4-8

74.4-8
74.5b-7
74.8-9

74.9-17

74.9-11

74.9-11
74.10-11

74.12-17

74.12-17

74.12-17

74.12-13
74.14-15
74.16-17

74.18-21

74.22-23

74.18-21

74.18-19

74.18-19

74.18-19

74.20-23

74.20-21

74.20-21

74.22-23

74.22-23

74.22-23

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é um apelo ao Deus da Aliança para lembrar (cf. Sl. 74.1, 18, 22) de Seu povo no momento em
que a Terra Prometida (Gn 12.1-3) foi invadida e ocupada pelos pagãos (cf. Sl. 74.4-8).
Observe o fluxo contextual dos IMPERATIVOS (ou seja, pedidos de oração).
1. Lembra-te da Tua congregação, Sl. 74.2
2. Dirige (ou seja, levanta os Seus pés), Sl. 74.3
3. destrói-os, Sl. 74.11
4. Lembra-te disso, Sl. 74.18
5. Considera a Tua aliança, Sl. 74.20
6. Levanta-te, Sl. 74.22
7. Pleiteia a Tua própria causa, Sl. 74.22
8. lembra-te de como o ímpio te afronta, Sl. 74.22
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B. Observe as diferentes frases que descrevem o povo da aliança.
1. as ovelhas do Teu pasto, Sl. 74.1
2. a tribo da tua herança, Sl. 74.2
3. Sua rola Sl. 74.19
4. aflitos e necessitados, Sl. 74.19, 21
C. Observe as diferentes expressões utilizadas para designar o templo.
1. Monte Sião, Sl. 74.2
2. as ruínas perpétuas, Sl. 74.3
3. Seu santuário, Sl. 74.3, 7
4. Lugar da Assembleia, Sl. 74.4
5. a morada do Teu nome, Sl. 74.7
D. Aviso que esta estrofe (Sl. 74.12-17, em sua maioria de verbos PERFEITOS), descreve Deus como o rei da
criação, através das imagens de Gênesis 1 (Sl. 104) e poesia Ugaritica.
E. É surpreendente que o povo da aliança não entende por que YHWH os abandonou (ou seja, por sua
infidelidade na aliança). Eles não oferecem qualquer indício de arrependimento, mas afirmam a fidelidade
de Deus às suas promessas (observe o quão diferente no Salmo 79).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 74.1-11
1
Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre?
Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto?
2
Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade,
que remiste para ser a tribo da tua herança;
lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado.
3
Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas,
tudo quanto de mau tem feito o inimigo no santuário.
4
Os teus adversários bramam no lugar das assembleias
e alteiam os seus próprios símbolos.
5
Parecem-se com os que
brandem machado no espesso da floresta,
6
e agora a todos esses lavores de entalhe
quebram também, com machados e martelos.
7
Deitam fogo ao teu santuário;
profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome.
8
Disseram no seu coração: Acabemos com eles de uma vez.
Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra.
9
Já não vemos os nossos símbolos;
já não há profeta;
nem, entre nós, quem saiba até quando.
10
Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará?
Acaso, blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome?
11
Por que retrais a mão, sim, a tua destra,
e a conservas no teu seio?
74.1 A derrota e a ocupação da terra prometida (cf. Gn 1.1-3) foi tão chocante para o salmista que ele fez a
pergunta que todas as pessoas da aliança estavam pensando. Eles se sentiram "especiais" (cf. Êx 19.5-6, mas
esqueceram-se que as promessas de Deus eram condicionadas à sua obediência fiel (cf. Ex. 19.5; Levítico 26; Dt
27-30) as abundancias das bênçãos e proteção de Deus eram a parte de Deus, mas o Seu povo também tinha uma
responsabilidade (ou seja, a obediência, cf. Dt. 10.12-13).
O salmista apresenta a sua oração através de perguntas (NASB).
1. Salmo 74.1 - duas perguntas
2. Salmo 74.10 - uma pergunta
3. Salmo 74.11 - uma pergunta
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▣ "acende a Tua ira" Isto é literalmente "suas narinas ardem." Isto é uma expressão idiomática antropomórfica
(veja Tópico Especial: Deus descrito como humano (antropomorfismo) do julgamento de Deus (veja Tópico
Especial: Fogo).
74.2 "Lembra-te" Esta é o primeiro de três usos deste termo (BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 74.1,
18, 22). O salmista está pedindo para Deus lembrar da sua aliança (cf. Sl 74.20, "considera a aliança", BDB 613,
KB 661, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 106.45; Lv. 26.42).
Os líderes do AT frequentemente fazem esta oração. Eles queriam que Deus lembra-se de suas promessas e
esquecesse dos seus pecados! Em essência, eles estavam orando para o caráter misericordioso de Deus ignorar as
suas violações da aliança. Isso ilustra a fraqueza do desempenho humano com a maneira de abordar a
Divindade! Isto, no entanto, aponta para a necessidade de uma "nova aliança" (Jr. 31.31-34; Ez. 36.22-38),
baseada na misericórdia de YHWH como fundamento para a aceitação e gratidão como o chamado para uma vida
de acordo com Deus.
▣ "que adquiristes" Este cenário do AT está usando um termo de comércio ("compra", BDB 888, KB
1111, Qal PERFEITO) para descrever a aliança de YHWH (cf. Êx. 15.13, 16; Dt. 32.6). Eles eram seus por Sua
escolha e Suas ações, e não por seu mérito (cf. Dt. 9.4-6).
▣ "antiguidade" Esta frase aponta para um ato de Deus no passado. Em Sl. 74.12-17 refere-se à criação; Aqui se
refere ao Êxodo.
Neste Salmo os atos de Deus, tanto na criação quanto em êxodos são mesclados. É difícil ser mais específico
sobre o qual expressão idiomática, VERBO ou versículo isso se refere.
O estado atual do povo da aliança é trágico (cf. Sl. 74.3). O salmista faz alusão aos atos passados de Deus de
salvação / libertação (ou seja, caos inicial ou escravidão egípcia).
▣ "remiste" O VERBO (BDB 145, KB 169, Qal PERFEITO) é um conceito central em (1) Êxodo (cf. Êx 6.6; 15.13)
e (2) o propósito teológico do sistema sacrificial de Israel. Veja Tópico Especial: Resgate / Redimir.
▣ "a tribo de Tua herança" Esta frase não se refere a uma das treze tribos de Jacó, mas todas elas (cf. Jr. 10.16;
51.19). Em Is. 63.17 "tribo" é PLURAL, mas também se refere à descendência de Jacó / Israel e as promessas
iniciais para Abraão (cf. Gênesis 12; 15; 17).
▣ "Monte Sião" Veja notas no Sl. 2.6; 9.11; e 20.2. Veja o Tópico Especial: Sião.
74.3 o IMPERATIVO Hiphil ("levanta") é outra oração pedindo que Deus se volte ao lugar do templo, onde Ele
morou (cf. Sl. 74.2c, "morou", BDB 1014, KB 1496, Qal PERFEITO).
Seu santuário foi invadido, danificado e ocupado pelos invasores pagãos (cf. Sl. 74.3-4).
▣ "inimigo" Observe as diferentes maneiras que os invasores pagãos são caracterizados:
1. inimigos - Sl. 74.3, 10, 18
2. adversários - Sl. 74.4, 10, 23
3. um povo insensato, Sl. 74.18, 22
4. rapina, Sl. 74.19
Houve duas sugestões sobre o cenário histórico que suscitou este lamento nacional.
1. a invasão Neobabilônica de 586 AC, onde o templo foi queimado (Sl. 137)
2. a invasão de Edom, em 485 AC., onde o templo foi invadido e danificado
74.4-8 observe o óbvio paralelismo usando "eles..." (NASB). Estes versículos descrevem o que os invasores
pagãos fizeram por causa de YHWH agiro em nome de Israel.
1. eles danificaram o templo, Sl. 74.3a (Lm. 2.6).
2. eles bramaram (ie, símbolo da vitória, cf. Lm. 2.7) no templo, Sl. 74.4a
3. eles hastearam seus sinais pagãos (ou seja, bandeiras, esculturas, altar), Sl. 74.4b
4. destruíram as artes da morada de YHWH, Sl. 74.5-6
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5.
6.
7.
8.

eles destruíram o templo com fogo, Sl. 74.7a (ou seja, 2 Rs. 25.9; 2 Cr. 36.19)
eles contaminaram o templo, Sl. 74.7b
eles desejavam destruir completamente a herança de Deus, Sl. 74.8a
eles queimaram todos os santuários locais de YHWH, Sl. 74.8b

74.4 "teus adversários" Se a queima do templo mencionada em Sl. 74.7 é o mesma que em 2 Rs. 25.9, os
adversários são os babilônios (cf. Lamentações 2).
▣ "bramam no lugar das assembleias" Essa imagem descreve a ocupação pagão da área do
templo. O VERBO "bramam" (BDB 980, KB 1367, Qal PERFEITO) denota a morte cruel e vitoriosa do lugar
especial da habitação de Deus. Este VERBO é usado para descrever leões, o que denota a voracidade e o poder dos
invasores pagãos (cf. Is. 5.29; Jr. 2.15).
74.5-6 Dahood, na The Anchor Bible (Vol 17b, p 202), diz. "Os versículos 5 e 6 estão entre os mais obscuros e
difíceis de todo o Saltério." No contexto, é necessário descrever algo que os invasores pagãos fizeram ao templo
antes que eles o queimassem. Denota a ira dos invasores contra o lugar especial de adoração de YHWH. Eles
queriam humilhar totalmente o Deus de Israel.
74.5 A LXX usa a linha de abertura como "se acima para a entrada" (ou seja, a entrada superior do Templo). A
raiz hebraica, ( עלהBDB 750-751) pode significar:
1. folha, folhagem
2. todo holocausto
3. subida, escada
Neste versículo presumo que se refira a uma entrada ou área do templo
74.6 "machado... martelo" Estes dois termos (BDB 506 e BDB 476) ocorrem somente aqui no AT. Este Salmo
usa muitos termos raros e únicos.
As imagens de "machado" e "martelo" pode refletir a descrição que Jeremias do exército babilônico (cf. Jr.
46.22-23).
74.8 "Acabemos com eles de uma vez" Há uma incerteza na MT. A linha pode referir-se a
1. a aniquilação completa do povo da aliança
2. a destruição do Templo e os locais de culto
74.9-11 O povo da aliança não podia compreender a aparente ausência e silêncio de YHWH. Ele havia escolhido
não agir e retirou os seus profetas. Eles imploravam que Ele agisse, para defender Seu nome, templo e povo!
A questão tem vários aspectos.
1. Se o invasor é a Babilônia, então, YHWH está lutando do seu lado.
2. Israel é o objeto de Sua ira por conta de sua idolatria e infidelidade.
3. No entanto, YHWH tem um plano de redenção eterna que envolve a semente de Abraão (veja Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
4. Ele tanto julgará quanto libertará Israel!
74.9 "profeta" Veja um paralelo em Lm. 2.9.
TÓPICO ESPECIAL: PROFECIA DO AT
I. INTRODUÇÃO
A. Declarações de abertura
1. A comunidade crente não concorda em como interpretar profecia. Outras verdades têm sido
estabelecidas como a uma posição ortodoxa durante os séculos, mas não esta.
2. Há vários estágios bem defendidos da profecia do AT
a. pré-monarca
(1) indivíduos chamados profetas
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(a) Abraão – Gn 20.7
(b) Moisés – Nm 12.6-8; Dt 18.15; 34.10
(c) Arão – Êx 7.1 (porta-voz de Moisés)
(d) Miriam – Êx 15.20
(e) Medade e Eldade – Nm 11.24-30
(f) Débora – Jz 4.4
(g) Incógnito – Jz 6.7-10
(h) Samuel – I Sm 3.20
(2) Referências aos profetas como um grupo – Dt 13.1-5; 18.20-22
(3) Grupos ou associações proféticas – I Sm 10.5-13; 19.20; I Rs 20.35, 41; 22.6, 10-13; II Rs
2.3, 7; 4.1, 38; 5.22; 6.1, etc.
(4) Messias chamado profeta – Dt 18.15-18
b. monarcas não-escribas (eles se dirigem ao rei):
(1) Gade – I Sm 22.25; II Sm 24.11; I Cr 29.29
(2) Natã – II Sm 7.2; 12.25; I Rs 1.22
(3) Aías – I Rs 11.29
(4) Jeú – I Rs 16.1,7,12
(5) Incógnito – I Rs 18.4, 13; 20.13, 22
(6) Elias – I Rs 18; II Rs 2
(7) Micaías – I Rs 22
(8) Eliseu – II Rs 2.8, 13
c. profetas escribas clássicos (eles se dirigem à nação assim como ao rei): Isaías – Malaquias
(exceto Daniel)
B. Termos Bíblicos
1. Ro'eh = "vidente”, (BDB 906, KB 1157) I Sm 9.9. Esta referência mesma mostra a transição para
o termo nabi, Ro'eh é do termo geral "ver”. Essa pessoa entendia os caminhos e planos de Deus e era
consultada para averiguar a vontade de Deus num assunto.
2. Hozeh = "vidente”, (BDB 302, KB 3011) II Sm 24.11. É basicamente um sinônimo de Ro'eh. É de
um termo mais raro para "ver”. A forma no PARTICÍPIO é usada mais frequentemente para se referir
aos profetas (i.e., "contemplar”).
3. Nabi' = "profeta” (BDB 611, KB 611) cognato do VERBO acádio Nabu = "chamar” e árabe
Naba’a = "anunciar”. Este é o termo mais comum do AT para designar um profeta. É usado mais de
300 vezes. A etimologia exata é incerta, mas "chamar” no momento parece ser a melhor opção.
Possivelmente a melhor compreensão vem da descrição de YHWH do relacionamento de Moisés
com Faraó através de Arão (cf. Êx 4.10-16; 7.1; Dt 5.5). Um profeta é alguém que fala por Deus ao
Seu povo (Amós 3.8; Jr 1.7, 17; Ez 3.4).
4. Todos os três termos são usados para o ofício de profeta em I Cr 29.29; Samuel - Ro'eh; Natã –
Nabi’ e Gade – Hozeh.
5. A frase ‘ish ha – ‘elohim’, "Homem de Deus”, é também uma designação mais geral para aquele
que fala por Deus. É usada umas 76 vezes no AT no sentido de "profeta”.
6. O termo "profeta” é grego na origem. Vem de: (1) pro = "antes” ou "para”; (2) phemi = "falar”.
II. DEFINIÇÃO DE PROFECIA
A. O termo "profecia” tinha um campo semântico mais amplo em hebraico do que em português. Os
livros históricos de Josué a Reis (exceto Rute) são rotularam pelos judeus como "os profetas
anteriores”. Tanto Abraão (Gn 20.7; Sl 105.5) quanto Moisés (Dt 18.18) são designados como profetas
(também Miriam, Êx 15.20). Portanto, tenha cuidado com uma definição portuguesa adotada!
B. "O profetismo pode legitimamente ser definido como aquela compreensão da história que aceita o
significado somente em termos do interesse divino, propósito divino, participação divina”,
Interpreter’s Dictionary of the Bible [Dicionário do Intérprete da Bíblia], vol. 3, p. 896.
C. "O profeta não é um filósofo nem um teólogo sistemático, mas um mediador do pacto que entrega a
palavra de Deus ao Seu povo a fim de formar ao seu futuro reformando seu presente”, "Prophets and
Profecy” ["Profetas e Profecia”], Enciclopédia Judaica, vol. 13 p. 1152.
III. PROPÓSITO DA PROFECIA
A. Profecia é uma maneira para Deus falar ao Seu povo, provendo orientação em seu cenário presente
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e esperança em Seu controle das suas vidas e eventos do mundo. Sua mensagem era basicamente
coletiva. É destinada a repreender, encorajar, gerar fé e arrependimento, e informar o povo de Deus
sobre Ele mesmo e Seus planos. A isto deve ser acrescentado que com frequência é usada para revelar
claramente a escolha de Deus de um porta-voz (Dt 13.1-3; 18.20-22). Isso, tomado fundamentalmente,
se referiria ao Messias.
B. Com frequência, o profeta pegava uma crise histórica ou teológica de sua época e a projetava num
cenário escatológico. Essa visão do tempo do fim da história é única em Israel e seu sentido de eleição
divina e promessas de aliança.
C. O ofício de profeta parece equilibrar (Jr 18.18) e usurpar o ofício do Sumo Sacerdote como uma
maneira de conhecer a vontade de Deus. O Urim e Tumim transcendem numa mensagem verbal do
porta-voz de Deus. O ofício de profeta parece também ter expirado em Israel depois de Malaquias.
Não reaparece até 400 anos depois com João Batista. É incerto como o dom de "profecia” do Novo
Testamento se relaciona com o Antigo Testamento. Os profetas do Novo Testamento (Atos 11.27, 28;
13.1; 15.32; I Co 12.10, 28, 29; II Co 14.29, 32, 37; Ef 4.11) não são reveladores de nova revelação ou
Escritura, mas narradores e preditores da vontade de Deus em situações de aliança.
D. A profecia não é exclusivamente ou fundamentalmente preditiva por natureza. Predição é uma
maneira de confirmar seu ofício e sua mensagem, mas deve ser observado que "... Menos que 2 por
cento da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Menos que 5 por cento especificamente
descreve a era da Nova Aliança. Menos que 1 por cento diz respeito a eventos ainda vindouros” (Fee &
Stuart, Entendes O Que Lês?, p. 218).
E. Os profetas representam Deus ao povo, enquanto os sacerdotes representam o povo a Deus. Esta é
uma afirmação geral. Há exceções como Habacuque, que dirige perguntas a Deus.
F. Uma razão que é difícil para entender os profetas é porque nós não sabemos como seus livros foram
estruturados. Eles não são cronológicos. Eles parecem ser temáticos, mas nem sempre da maneira que
alguém esperaria. Com freqüência não há cenário histórico óbvio, estrutura de tempo ou divisão clara
entre oráculos. Esses livros são difíceis
1. de ler-se todo de um só fôlego;
2. de esboçá-los por tópico;
3. de averiguar a verdade central ou intenção autoral em cada oráculo.
IV. CARACTERÍSTICAS DA PROFECIA
A. No AT parece haver um desenvolvimento do conceito de "profeta” e "profecia”. No Israel primitivo
aí se desenvolveu uma associação de profetas, liderados por um líder carismático forte tais como Elias e
Eliseu. Às vezes a frase "os filhos dos profetas” foi usada para designar esse grupo (II Rs 2). Os profetas
eram caracterizados por formas de êxtase (I Sm 10.10-13; 19.18-24).
B. Contudo, esse período passou rapidamente para profetas individuais. Havia aqueles profetas (tanto
verdadeiros quanto falsos) que se identificavam com Rei e moravam no palácio (Gade, Natã). Também,
havia aqueles que eram independentes, às vezes totalmente desconectados com o status quo da sociedade
israelita (Amós). Eles são tanto masculinos quanto femininos (II Rs 22.14).
C. O profeta era frequentemente um revelador do futuro, condicionado na resposta imediata do homem.
Com frequência a tarefa do profeta era revelar o plano universal de Deus para Sua criação que não é
afetado pela resposta humana. Esse plano escatológico universal é único entre os profetas do Oriente
Próximo Antigo. Predição e fidelidade do Pacto são focos duplos das mensagens proféticas (cf. Fee e
Stuart, p. 153). Isso implica que os profetas são fundamentalmente coletivos no foco. Eles geralmente,
mas não exclusivamente, se dirigem à nação.
D. A maior parte do material profético foi apresentada oralmente. Foi depois combinado por meio de
temas ou cronologia ou outros padrões da literatura do Oriente Próximo que estão perdidos para nós.
Porque era oral não é tão estruturado quanto a prosa escrita. Isso torna os livros difíceis de ler-se
diretamente e difíceis de compreender sem um cenário histórico específico.
E. Os profetas usam vários padrões para comunicar suas mensagens.
1. Cena Judicial – Deus leva seu povo ao tribunal, muitas vezes é um caso de divórcio onde YHWH
rejeita sua esposa (Israel) por sua infidelidade (Oséias 4; Miquéias 6).
2. Canto fúnebre – o medidor especial desse tipo de mensagem e seu "ai” característico separa-o
como uma forma especial (Isaías 5; Habacuque 2).
3. Pronunciamento de Bênção da Aliança – a natureza condicional da Aliança é enfatizada e as
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consequências, tanto positivas quanto negativas, são explicadas claramente para o futuro
(Deuteronômio 27-28).
V. DIRETRIZES ÚTEIS PARA INTERPRETAR PROFECIA
A. Encontre a intenção do profeta original (editor) observando o cenário histórico e o contexto literário
de cada oráculo. Geralmente envolverá Israel quebrando a Aliança Mosaica de alguma maneira.
B. Leia e interprete o oráculo todo, não só uma parte; esboce-o quanto ao conteúdo. Veja como se
relaciona com os oráculos dos arredores. Tente esboçar o livro todo.
C. Adote uma interpretação literal da passagem até que algo no texto mesmo aponte-lhe para o uso
figurado; então coloque a linguagem figurada em prosa.
D. Analise ação simbólica à luz do cenário histórico e passagens paralelas. Não deixe de lembrar que
essa literatura do Oriente Próximo Antigo não é literatura ocidental ou moderna.
E. Trate a predição com cuidado.
1. Elas são exclusivamente para a época do autor?
2. Elas foram subseqüentemente cumpridas na história de Israel?
3. Elas são contudo eventos futuros?
4. Elas têm uma realização contemporânea e contudo uma realização futura?
5. Permita que os autores da Bíblia, não autores modernos, guiem suas respostas.
F. Preocupações especiais
1. A predição é qualificada por resposta condicional?
2. É certo para quem a profecia é dirigida (e por quê?)
3. Há uma possibilidade tanto biblicamente e/ou historicamente para realizações múltiplas?
4. Os autores do NT sob inspiração puderam ver o Messias em muitos lugares do AT que não são
óbvios para nós. Eles parecem usar tipologia ou jogo de palavra. Visto que não somos inspirados, nós
podemos melhor deixar essa abordagem para eles.
VI. LIVROS ÚTEIS
A. A Guide to Biblical Prophecy [Um Guia para Profecia Bíblica] de Carl E. Armending e W. Ward
Gasque
B. Entendes O Que Lês? de Gordon Fee e Douglas Stuart
C. My Servants the Prophets [Meus Servos os Profetas] de Edward J. Young
D. Relhas e Ganchos de Podar: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic
[Repensando a Linguagem da Profecia Bíblica e Apocalíptica] de D. Brent Sandy
E. New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis [Novo Dicionário
Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento], vol. 4, pp. 1067-1078
74.10 YHWH usa os pagãos para julgar Seu povo, mas eventualmente eles serão julgados também, porque:
1. eles afrontam -BDB 357, KB 355, Piel IMPERFEITO, cf. Sl. 74.18 (um outro exemplo Sf. 2.8, 10)
2. eles blasfemam o Seu nome - BDB 610, KB 658, Piel IMPERFEITO
O verbo IMPERFEITO denota uma ação e uma atitude em curso.
▣ "até quando" Esta é uma questão recorrente nos Salmos (cf. Sl. 6.3; 13.1; 44.23-24; 79.5; 80.4; 85.5; 89.46;
90.13; 94.3). Esta informação tinha de vir de um sacerdote ou profeta.
1. o templo foi destruído (sem sacerdotes)
2. não havia profetas (Sl 74.9).
Esta é uma questão da qual todos os seguidores fiéis que sofrem se perguntam em um mundo imperfeito e
caído. O mundo pode estar caído, mas Deus ainda está no controle (cf. Sl. 74.12-17).
▣ "Teu nome" Veja Tópico Especial: O Nome de YHWH.
74.11 a falta de apoio para Israel de YHWH envia uma mensagem errada para o mundo (cf. Ez. 36.22-38). Ele
deve agir para mostrar ao mundo quem Ele e o Seu propósito maior (cf. Sl. 59.13-15).
▣ "a Tua destra" Veja Tópico Especial: Deus Descrito como Humano (antropomorfismo).
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NASB (REVISADO) TEXTO: 74.12-17
12
Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade;
ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra.
13
Tu, com o teu poder, dividiste o mar;
esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos.
14
Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo
e o deste por alimento às alimárias do deserto.
15
Tu abriste fontes e ribeiros;
secaste rios caudalosos.
16
Teu é o dia; tua, também, a noite;
a luz e o sol, tu os formaste.
17
Fixaste os confins da terra;
verão e inverno, tu os fizeste.
74.12-17 Esta estrofe era a maneira do salmista de se concentrar nos maravilhosos atos criativos de Deus, (ie,
Gênesis 1 ou o Êxodo). Ele era o Deus da criação! Ele trouxe este mundo à existência para um propósito. Israel
era parte crucial desse propósito (Sl. 74.12, veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
Observe o paralelismo (ou seja, "Tu...", BDB 61 utilizado sete vezes com TEMPOS PERFEITOS), que poderia
referir-se a criação inicial de Gênesis 1 ou a derrota do Egito e do Êxodo.
1. dividiste (esta palavra hebraica é incerta, ele segue BDB 830 II, mas KB 978 não afirma este uso) o mar
2. esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos (possivelmente singular e portanto, paralelo ao
Leviatã)
3. espedaçaste as cabeças do crocodilo
4. deste alimentos para as criaturas / pessoas do deserto (no contexto "criaturas" parece melhor, cf. Is. 13.2122; 23.13; 34.14; Jr. 50.39, NRSV, TEV, NJB)
5. Abriste fontes e ribeiros e ribeiros
6. Secaste rios caudalosos
7. Preparaste luz e noite
8. Fixastes os confins da terra (isto é, mares, estações, noite e dia)
9. Formaste as estações (ou seja, a agricultura)
74.12 "meu Rei" Eu acho que o conceito de YHWH como "Rei" tem duas referências possíveis.
1. Ele era o verdadeiro líder / soberano do povo da aliança (cf. Sl. 89.1-4, Veja nota em Sl. 44.4)
2. À Ele é dado este título devido a esta ação como o criador em Sua derrota do caos aquoso (isto é, Raabe /
Leviatã [monstros do caos cananeus], cf. Jó 26.12; Sl. 89.5-10; 93.1- 5; Is. 51.9).
O AT apresenta dois modelos de criação.
a. Gênesis 1-2 (falar para existir)
b. Salmo 89; 96 (derrota do caos, com imagens mitológicas da Suméria, Babilônia e Canaã. Isso não se
destina a tornar realidade estas visões de mundo pagã da ANE, mas à ajudar a relacionar a mensagem de
YHWH ao povo dessas culturas, veja NIDOTTE, vol 4, p. 548, nº 7)
74.14 "Crocodilo" Este termo era comum na mitologia Ugaritica (cf. Is. 27.1). Veja abaixo minhas anotações
em Isaías 27.1.
▣ "o dragão, serpente" Leviatã (BDB 531) parece ser um animal marinho mitológico Ugaritico (Jó 41.19-21)
mencionado em Jó 3.8; Sl. 104.26; Amos 9.3. No entanto, às vezes ele é usado como um símbolo para uma nação
má (cf. Sl. 74.13-14, possivelmente, Egito). Assemelha-se a um rio que serpenteia através de sua terra. Às vezes,
este termo está ligado especificamente à "Raabe", que é uma maneira de se referir ao Egito (cf. Sl. 87.4; 89.9-10;
e Is. 30.7). Parece-me que, no contexto, estamos falando de um rio que simboliza um inimigo nacional, Egito ou
Assíria (cf. Sl. 74.12). A razão pela qual este termo pode ser usado simbolicamente tão facilmente é que ele foi
usado anteriormente em partes da literatura mitológica de Canaã (cf. Sl. 74.12-17; veja G. Archer, Encyclopedia
of Bible Difficulties, pp 239-240).
Há um paralelismo entre
1. A serpente fugitiva (BDB 638 I) ou monstro marinho (NASB nota de rodapé)
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2. o monstro marinho torcido
3. o dragão que vive no mar
Esta mesma alusão se encontra em (1) poemas ugaríticos e (2) Is. 51.9, usando "Raabe", que também é
identificado pelo termo "dragão" (BDB 1072).
A única conexão aparente entre este versículo e o contexto é Is. 27.11-12.
1. YHWH como criador, Sl. 74.11
2. ribeiros do Eufrates e o ribeiro do Egito, em Sl. 74.12
3. o fim do tempo é como o início do tempo (ie, Gênesis 1-2; Apocalipse 21-22)
Aparentemente Isaías é uma compilação de seus escritos ao longo de muitos anos, um compilado com base em
jogos de palavras ou temas, não história.
NASB (REVISADO) TEXTO: 74.18-21
18
Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao SENHOR,
e um povo insensato tem blasfemado o teu nome.
19
Não entregues à rapina a vida de tua rola,
nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos.
20
Considera a tua aliança,
pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência.
21
Não fique envergonhado o oprimido;
louvem o teu nome o aflito e o necessitado.
74.18-21 Esta estrofe alude à oração inicial de Sl. 74.1-11. YHWH precisa agir pela libertação
1. porque o inimigo tem afrontado e blasfemado Seu nome (cf. Sl. 74.10)
2. porque Israel é o Seu povo especial (cf. Ex. 19.5-6)
3. por causa de Suas promessas a Abraão (Gn. 12.1-3)
4. porque Suas ações irão enviar a mensagem certa para as nações, Ele deseja que eles saibam e O
reconheçam
Há quatro JUSSIVOS e dois IMPERATIVOS.
1. IMPERATIVOS
a. lembra-te - BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO , cf. Sl. 74.1, 18, 22
b. considera - BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO
2. JUSSIVOS
a. não entregues - BDB 678, KB 733, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, Sl. 74.19
b. nem te esqueça - BDB 1013, KB 1489, Qal imperfeito usado em um sentido jussivo, Sl. 74.19b
c. Não fique envergonhado o oprimido - BDB 996, KB 1427, Qal jussivo, Sl. 74.21a
d. louvem o teu nome o aflito e o necessitado - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO, Sl. 74.21b
74.19 "rola" Esta palavra (BDB 1076 II) é utilizada para
1. um animal sacrificial, cf. Gn. 15.9; Lv. 1.14; 5.7, 11; 12.6, 8; 14.23, 30; 15.14, 29; Nm. 6.10
2. uma ave migratória, cf. Ct. 2.12; Jr. 8.7
3. um símbolo do povo da aliança, cf. Sl. 74.19
Há uma outra palavra mais comum para "pomba" (BDB 401), também utilizada nas formas acima (ou seja, Ct.
2.14; 5.2; 6.9). O termo, no Salmo 74 poderia denotar
1. desamparo
2. YHWH sacrificou o Seu povo em julgamento
3. uma palavra de amor demonstrando o Seu amor por Israel (Oséias 7.11; 11.11)
Ambas as linhas de Sl. 74.19 se referem à mesma coisa, então nº 1 pode estar correto.
A NEB seguindo a LXX, sugere uma emenda "da sua pomba" ךתור, para "que te louva" תודך. A UBS Text
Project (p. 325) dá a opção nº1, uma classificação "C" (uma dúvida considerável).
74.20 Este é um versículo difícil de interpretar. Refere-se a:
1. violência dos invasores
2. o local de exílio do povo de Deus
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3. uma referência velada ao Sheol, o reino inferior (isto é, como no Sheol, assim na terra, mesmo na Terra
Prometida)
Para mim parece melhor ver Sl. 74.20 e 21 em conjunto, como a opressão sendo sofrida pelo povo da aliança. Se o
cenário histórico é Babilonia, então é o exílio; Se for Edom, então, é a terra de Canaã.
74.21 "o aflito e o necessitado" Isto não se refere especificamente aos pobres, mas ao povo da aliança sofredor
(ou seja, o remanescente fiel, cf. NIDOTTE, vol. 3, p. 459).
NASB (REVISADO) TEXTO: 74.22-23
22
Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa;
lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias.
23
Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos,
do sempre crescente tumulto dos teus adversários.
74.22-23 Esta é uma oração final para YHWH agir.
1. levanta-te - BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
2. pleiteia a tua própria causa - BDB 936, KB 1224, Qal imperativo (encontro judicial, face-a-face, com
aqueles que insultam o Seu nome e o Seu povo, cf. Sl. 74.3-11)
3. Lembra-te de como o ímpio Te afronta - BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO
YHWH, por favor, aja! Aja para que o mundo saiba (cf. Sl. 55.13; 83.18; Ez. 36.22-38).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é sobre a invasão e a ocupação da terra prometida. Ele pede a Deus para lembrar (cf. Sl. 74.2,
18, 22) das Suas promessas da aliança, mas nunca menciona por que Deus permitiu que Israel / Judá fosse
derrotada. Por que Ele fez isso?
2. Quem são os invasores?
3. A bíblia hebraica usa imagens mitológicas da ANE? Quais? Por quê?
4. Por que Sl. 74.5-6 e 74.20 são tão difíceis de entender?
5. A quem se refere "o aflito" do Sl. 74.21?
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SALMO 75
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus humilha o
orgulhoso, mas exalta o
justo
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
Set para Al-tashheth.
Salmo de Asafe. Uma
canção

Ação de graças pelo o
justo julgamento de Deus

Ação de Graças Nacional
pelos atos poderosos de
Deus

Deus, o juiz

O Juiz Universal

75.1-5

75.1

75.1

75.1

75.1

75.2-3

75.2-5

75.2-5

75.2-3

75.4-5
75.6-8

75.6-8

75.9-10

75.9
75.10

75.4-5
75.6-9

75.6-8

75.6-8

75.9-10

75.9-10

75.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. É difícil saber quando o salmista está falando e quando ele está falando por Deus.
1. Salmo 75.1 - obviamente, o salmista
2. Salmo 75.2-3 - obviamente Deus
3. Salmo 75.4-5 - pode ser um dos dois
4. Salmo 75.6-8 - o salmista
5. Salmo 75.9 - Deus (MT, "eu")
B. Deus age e por tanto seus atos devem ser registados e explicados (ou seja, a inspiração) para os autores
humanos colocarem essa revelação de uma maneira que possa ser transmitida às gerações futuras (ou seja,
oral, escrita, histórias).
C. O Criador irá requerer a responsabilidade da mordomia de toda criatura humana sobre o dom da vida e a
revelação (cf. Sl. 19.1-6,7-11)! A justiça virá um dia!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 75.1-5
1
Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos,
e invocamos o teu nome,
e declaramos as tuas maravilhas.
2
Pois disseste: Hei de aproveitar o tempo determinado;
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hei de julgar retamente.
3
Vacilem a terra e todos os seus moradores,
ainda assim eu firmarei as suas colunas. Selah.
4
Digo aos soberbos: não sejais arrogantes;
e aos ímpios: não levanteis a vossa força.
5
Não levanteis altivamente a vossa força,
nem faleis com insolência contra a Rocha.
75.1 "Graças te rendemos" Este VERBO (BDB 392, KB 389, Hiphil PERFEITO) é repetido duas vezes para dar
ênfase (observe Sl. 107.1, 8, 15, 21, 31). O termo em Hiphil é frequentemente utilizado (65 vezes) no Saltério. É
traduzido na maioria das vezes como "louvor", mas em Sl. 32.5 é traduzido como "confessar".
NASB, NKJV,
NRSV
"invocamos o teu nome"
NJB, RSV,
Peshitta, LXX
"conclamamos o seu nome"
JPSOA
"Sua presença está próxima"
A MT é seguida pela NASB. A UBS Text Project (p. 326) dá para segunda opção a classificação "C"
(consideráveis dúvidas), mas aceita-o como o texto original mais provável.
A questão é o que "invocamos o teu nome" significa?
1. falamos sobre a Sua presença com o Seu povo sobre os atos de libertação
2. Tu (ou seja, "Teu nome", o que equivale a presença pessoal de YHWH) estas perto agora e nós podemos
esperar que Tu ajas (por causa do pecado de Israel, YYWH nem sempre os livrou)
3. clamamos pelo seu nome e falamos o que tens feito pelo povo da aliança (dois atos separados)
4. A AB torna isto um título para Deus. "o que está próximo” assim faz também com:
a. "O Excelso" em Sl. 75.5a
b. "Victor" em Sl. 75.6 (duas vezes)
c. "Eterno" em Sl. 74.9
d. "O Justo" em Sl. 74.10
A AB afirma que existem doze nomes divinos neste salmo.
▣ "declaramos as tuas maravilhas" Assim como Israel ensinou seus filhos sobre seus antepassados e as
promessas de Deus (cf. Dt. 4.9, 10; 6.7, 20-25; 11.19; 32.46), eles estavam passando as promessas e seus
cumprimentos para a próxima geração. Estes "atos maravilhosos" (BDB 810, KB 927, veja Tópico Especial:
Coisas Maravilhosas) foram os poderosos atos de livramento, proteção e provisão que Israel experimentou ao
longo de sua história.
Esta revelação do caráter, das promessas e as intervenções fiéis de YHWH eram uma maneira de
1. manter Israel na fé
2. levar as nações à fé
A NIDOTTE, vol. 3, p. 284, lista as diferentes palavras usadas para descrever os atos de Deus que revelam Seu
caráter.
1. maravilhas, cf. Sl. 9.1; 26.7; 40.5; 75.1
2. obras / atos, cf. Sl. 44.1; 73.28; 107.22; 118.17
3. glória, cf. Sl. 96.3
4. justiça, cf. Sl. 71.15
5. amor leal, cf. Sl. 88.11
6. grandeza, cf. Sl. 145.6
75.2-5 "Hei aproveitar o tempo determinado" Nestes versículos, Deus é o interlocutor. É possível que se refira
a Sl. 74.22-23 (ou seja, Deus pleiteando Sua causa).
75.2 "aproveitar o tempo determinado" Esta é uma forma literária de afirmar a soberania de Deus. Ele define o
tempo e o local de todos os eventos do mundo (Sl. 74.12-17; Dt. 32.8; Rm. 9-11).
1. estações - Gn 1.14-18; Sl. 72.17; 74.16-17; 104.19; 136.7-8
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2. dias de culto - Gn 2.3; Êx. 20.8-11; Lv. 23; Nm. 28-29
3. todas as coisas são nomeadas por Deus - Ec. 3.1-11 (cf. Jó 14.5; Sl. 31.15; At. 17.31)
O povo de Deus não entende o Seu tempo. Ele age no Seu próprio tempo, não o do Seu povo. Muitas vezes, o
julgamento e a invasão é a Sua vontade! Mas um dia Ele deixará tudo reto!
▣ "hei de julgar retamente" Dois pontos teológicos são afirmados.
1. Deus irá julgar a terra
2. Ele fará isto de forma justa com base em Sua revelação (cf. Sl. 9.8; 58.11; 67.4; 96.10, 13; 98.9)
75.3 "Vacilem a terra e todos os seus moradores" A forma VERBAL (BDB 556, KB 555, Niphal PARTICÍPIO, cf.
Êx 15.15, Js. 2.9,24; 1 Sm. 14.16; Is. 14.31; Jr. 49.23) denota o medo da população.
Não apenas os corações das pessoas irão vacilar, mas a própria terra é afetada pela presença de seu Criador /
Juiz (cf. Sl. 46.6; Is. 24.19-20; Am. 9.5; Mq. 1.4; Na. 1.5).
No NT 2 Pedro 3.10 prevê a dissolução deste planeta (Mt. 5.18; 24.35; Ap. 21.1).
Há um novo céu e uma nova terra que porvir. A nova aliança de Jeremias 31.31-34 será totalmente
implementada. A Bíblia descreve esta nova era nos termos do cenário do Jardim do Éden (compare Gênesis 1-2
com Apocalipse 21-22).
▣ "ainda assim eu firmarei as suas colunas" Esta é uma forma literária de se remeter as fundações da terra (ou
seja, a criação inicial, cf. 1 Sm. 2.8; Jó 38.4-6).
Em Jonas 2.6 as "raízes das montanhas" também são cenários da criação. Veja minhas notas abaixo de Jonas
2.6.
Jonas 2.6 "desci até aos fundamentos dos montes" O AT utiliza a direção física "descer" para descrever
o Sheol (BDB 432, KB 434, Qal PERFEITO, cf. Nm. 16.30, 33; Sl. 55.15; Is. 5.14; 14.19). O
termo Sheol e "cova" (BDB 1001) são paralelos (cf. Sl. 30.3). É esta expressão metafórica da perspectiva
de Jonas abordando o submundo que faz com que sua experiência seja o objeto do comentário de Jesus (cf.
Mt. 12.40-41; Lc. 11.30). Jonas acreditava que ele ia morrer, mas Deus teve misericórdia dele! O
julgamento de Deus não foi sua última palavra. Havia um propósito na punição.
O salmista e o povo da Aliança não entendiam por que eles enfrentavam tantas dificuldades quando eles sabiam
que seu Deus estava no controle de todas as coisas! Mesmo em meio ao caos, a invasão e a injustiça, a soberania
de Deus era estável e segura (cf. Apocalipse 4-5)! Sua agenda é voltada aos Seus maiores propósitos redentores,
não os nossos quereres / desejos / necessidades imediatas!
▣ "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2 e Introdução VII.
75.4-5 O Criador fala como o Guia Moral. As leis de YHWH reflete o Seu caráter. Aqueles que enfrentam o Seu
julgamento são os:
1. soberbos - "não sejais arrogantes", BDB 237, KB 248, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. ímpios - "não levanteis altivamente a vossa força", BDB 926, KB 1.202 (duas
vezes), hiphil imperfeitos usado em um sentido jussivo
3. ímpios - "nem faleis..." BDB 180, KB 210, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
Parece que "os ímpios," (Sl. 7.4) deste Salmo são
1. nações pagãs que estão tentando uma invasão
2. israelitas arrogantes (cf. Sl. 78.3, 8-9,18-19)
75.4 "força" (ou seja, chifre) Isto simbolizava o poder e a proeminência do animal (veja Tópico Especial: Chifres
Usado por Israel, cf. Sl. 75.10; 1 Sm. 2.1, 10; Dn. 7-8).
75.5
NASB
"insolência"
NKJV, NRSV,
Peshitta
"pescoço"
NEB, LXX
"Rocha"
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A MT usa "pescoço" (BDB 848). A REB usa o termo "rocha". As duas palavras são muito semelhantes (ou
seja, "rocha" tem uma consoante a mais). Possivelmente a REB reflete o uso de Jó 15.26. A UBS Text Project (p.
326) dá a "pescoço", uma classificação "C" (uma dúvida considerável). A JPSOA usa "em bravatas vangloriosas."
NASB (REVISADO) TEXTO: 75.6-8
6
Porque não é do Oriente, não é do Ocidente,
nem do deserto que vem o auxílio.
7
Deus é o juiz;
a um abate, a outro exalta.
8
Porque na mão do SENHOR há um cálice cujo vinho espuma,
cheio de mistura; dele dá a beber;
sorvem-no, até às escórias, todos os ímpios da terra.
75.6-8 Esta estrofe reflete a presença universal de YHWH, muito parecido com o que Salmo 139 faz, mas aqui o
contexto concentra-se no julgamento dos ímpios (cf. Sl. 75.4-5).
Muitas vezes os ímpios parecem ter vantagem, mas Deus vai acertar as coisas (cf. Sl. 146.7; 1 Sm. 2.7;
Romanos 9; Tiago 4.10). Esta ação divina será uma reversão de expectativas.
75.6 Este versículo está usando o cenário da Palestina / cananeu para afirmar a universalidade.
1. leste - oeste
2. nascer do sol - pôr do sol
3. deserto (sul) - montanhas (ou "edificante"), o que denota o norte
75.8 "um cálice" Isso geralmente é uma expressão idiomática para o destino humano e é geralmente negativo (cf.
Is. 51.17, 22; Jr. 25.15-16, 27-28). Veja nota completa em Sl. 11.6.
▣ "cheio de mistura" Refere-se ao antigo método de misturar diferentes tipos de frutas e grãos fermentados para
formar bebidas mais intoxicantes. Veja Tópico Especial: Álcool e Abuso de Álcool.
NASB (REVISADO) TEXTO: 75.9-10
9
Quanto a mim, exultarei para sempre;
salmodiarei louvores ao Deus de Jacó.
10
Abaterei as forças dos ímpios;
mas a força dos justos será exaltada.
75.9-10 Esta estrofe são as palavras de encerramento do salmista.
1. ele exaltará os prodígios de YHWH (cf. Sl. 75.1)
2. ele irá salmodiar louvores ao Deus de Jacó
3. ele afirmará o reverso do julgamento justo de - YHWH
Isso reflete um cenário de adoração no templo!
75.9 A MT usa "irei declarar", mas a LXX e Peshitta usam "me alegrarei" (cf. NRSV). A diferença é uma
consoante. A LXX está tentando estabelecer um paralelismo sinónimo entre Sl. 75.9a e 9b.
75.10 "abaterei" A MT usa "eu vou." A UBS Text Project (p. 328) dá uma classificação "A".
Este Salmo tem vários interlocutores. Possivelmente Sl. 75.9 é o salmista e o Sl. 75.10 é YHWH.
▣ "força" Observe que esta expressão idiomática pode ser usada de forma positiva ou negativa (veja Tópico
Especial: Chifres Usado por Israel).
1. negativa - cf. Sl. 75.4-5, 10a; Jr. 48.25; Lm. 2.17
2. positiva - Sl. 75.10b; 1 Sm. 2.1, 10; Sl. 89.17, 24; 92.10; 112.9
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste os diferentes interlocutores deste Salmo.
2. Este Salmo magnifica Deus como Criador ou Juiz?
3. Explique o imaginário de
a. "colunas"
b. "chifre"
c. "cálice"
4. Este Salmo concebe um julgamento temporal ou o um julgamento final?
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SALMO 76
DIVISÕES EM ESTOFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A força vitoriosa do
Deus de Jacó
Introdução MT
Para o diretor do
coro; instrumentos de
cordas. Salmo de
Asafe. Uma canção.

A majestade de Deus
em julgamento

Uma canção de Sião
comemorando a vitória
suprema de Deus sobre as
nações

Deus é o vencedor

Hino a Deus, a maravilhosa
inspiração

76.1-3

76.1-3

76.1-3

76.1-3

76.1-3

76.4-7

76.4-6

76.4-6

76.4-6

76.4-6

76.7-9

76.7-9

76.7-9

76.7-9

76.10-12

76.10-12

76.10

76.10-12

76.8-10

76.11-12

76.11-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O AT menciona o que parecem ser revelações conflitantes.
1. Os cuidados e a atenção especial de Deus para com família de Abraão (Sl. 76.1-7)
2. O desejo de Deus para que todas as nações O conheça (Sl. 76.8-12)
B. Eu acredito que esta questão é o objetivo da nova aliança, que é revelado no NT (ou seja, o evangelho de
Jesus Cristo). Tentei expressar essa tensão teológica em dois Tópicos Especiais:
1. Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH
2. Tópico Especial: Previsões sobre o Futuro do AT vs. do NT
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 76.1-3
1
Conhecido é Deus em Judá;
grande, o seu nome em Israel.
2
Em Salém, está o seu tabernáculo,
e, em Sião, a sua morada.
3
Ali, despedaçou ele os relâmpagos do arco,
o escudo, a espada e a batalha. Selah.
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76.1-3 Esta estrofe reflete o cenário da "guerra santa" (Sl. 76.3). O cenário histórico parece ser o período da
monarquia dividida (ou seja, 922 AC -586 AC), porque menciona ambas, Judá e Israel (922-722AC). Exatamente
qual a campanha militar ou invasão feita por um vizinho pagão ou forças da ANE é incerta.
76.1 "conhecido" A conotação hebraica tem dois aspectos.
1. Informações sobre algo ou alguém (Gn. 4.1; Jr 1.5)
2. relacionamento pessoal
Veja o Tópico Especial: Conhecer.
▣ "Seu nome" Observe que "seu nome" é paralelo a Elohim.
Para "nome" veja Tópico Especial em Sl. 1.6. Para Elohim veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
76.2 "Salem... Sião..." Veja o Tópico Especial: Moriah, Salem, Jebus, Jerusalém, Sião
76.3 Há vários itens militares mencionados para ilustrar uma vitória militar de YHWH.
1. setas (BDB 905)
2. escudo (BDB 171)
3. espada (BDB 352)
4. batalha (BDB 536)
A destruição das armas dos inimigos (cf. Sl. 46.9; Is. 9.5; Ez. 39.9-10.) Tornou-se uma forma de mostrar que:
1. o inimigo esta completamente derrotado
2. Israel confiava em YHWH e não precisava de armas
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2 e Introdução, VII.
NASB (REVISADO) TEXTO: 76.4-7
4
Tu és ilustre
e mais glorioso do que os montes eternos.
5
Despojados foram os de ânimo forte;
jazem a dormir o seu sono,
e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos.
6
Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó,
paralisaram carros e cavalos.
7
Tu, sim, tu és terrível;
se te iras, quem pode subsistir à tua vista?
76.4-7 Esta estrofe continua o cenário militar.
76.4
NASB
"ilustre... glorioso"
NKJV
"glorioso e excelente"
NRSV, TEV "glorioso... majestoso"
NJB
"radiante... renomado"
JPSOA
"resplandecente... glorioso"
Estes dois termos descrevem YHWH.
1. A primeira (BDB 21) pode ser um outro termo relacionado com "raio" (cf. Sl. 78.48) do Sl. 76.3,
enfatizando um aspecto luminoso (ou seja, luz) da presença de YHWH, como a nuvem Shekinah do Êxodo.
2. A segunda (BDB 15) pode referir-se a superioridade de YHWH entre todos os deuses (ídolos), que é
aludida em Sl. 76.7 (cf. 1 Cr. 16.25; Sl. 89.7; 96.4).
NASB, NKJV,
JPSOA
NRSV, REB,
LXX

"os montes eternos"
"os montes eternos"
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NJB
"a montanha da presa"
NET
"você descende das colinas de onde você matava sua presa"
Obviamente esta é uma frase difícil de interpretar. A UBS Text Project (p. 330) dá a opção da NRSV uma
classificação "C" (uma dúvida considerável). Essa imagem pode ser o foco de Hc. 3.6. A UBS sugere as opções
da NRSV ou NJB. A NET Bible vê isto como uma metáfora para "leão".
76.5 "valentes" Este termo (BDB 7 CONSTRUCTO BDB 524) implica um teimoso, atitude anti-Deus (cf. Is.
46.12). Isso caracteriza os invasores que serão:
1. mortos (ou seja, o sono como uma metáfora de morte)
2. saqueados (BDB 1021, KB 1531, Hithpoel PERFEITO)
porque eles estavam com tanto medo que não podiam lutar (ou seja, usar as mãos).
NASB, NKJV
"despojados"
NRSV
"despojado do seu despojo"
TEV
"despojado de tudo o que tinham"
NJB
"tirado deles" (usado como VERBO para Sl. 76.4b)
LXX
"estavam preocupados"
REB, JPSOA
"despojado"
Peshitta
"ficaram consternados"
Esta forma rara (Hithpolel) é definida por KB (1531) como "ser roubado." BDB (1021) define como
"estragado." Os invasores queriam saquear a cidade / o templo de Deus, mas foram despojados eles próprios.
76.6 "à tua repreensão" a poderosa voz de YHWH determina vitórias (cf. Sl. 80.16), assim como cria (cf. Gn.
1; Jó 26.5-11; Sl. 18.7-15; 104.5-9). Sua voz é uma expressão idiomática de Sua vontade no mundo. Ele fala, é
feito!
É possível que a repreensão (BDB 172) pode referir-se (1) ao rugido de um leão de Sl. 76.4b. A JPSOA vê
Sl. 76.2 como referindo-se a cova dos leões (usa Jó 38.39-40 como referência) ou (2) um clamor de batalha
▣ "ó Deus de Jacó" Este é um título que se foca nas promessas de YHWH e na aliança com os patriarcas.
▣ "paralisaram carros e cavalos" Esta é uma terminologia do momento da divisão do Mar Vermelho para a fuga
de Israel, e o seu fechamento na elite da unidade militar egípcia (cf. Êx. 14.28, 30; 15.1, 21). Esta mesma imagem
é encontrada na descrição de Jeremias sobre a derrota da Babilônia (cf. Jr. 51.21).
É possível que o Sl. 76.6 está reapresentando 76.5. Se assim for, "paralisaram" é a incapacidade dos guerreiros
de realizar suas habilidades (ou seja, de mãos moles), e não uma referência a morte, o que é frequentemente
descrito como "dormir" (cf. Dt. 31.16; 2 Sm. 7.12; 1 Rs. 1.21; Jó 7.21).
O AT muitas vezes fala sobre Deus fazer com que o povo não entenda, usando "sono", "ver" e "ouvir" (ou seja,
Dt. 29.4; Sl. 69.23; Is. 6.9-10; 29.10 ; Mq. 3.6).
76.7 "tu és terrível" Isto pode referir-se aos:
1. inimigos da aliança de Deus e Seu povo
2. ídolos das nações (cf. Sl. 89.7; 96.4; 1 Cr. 16.25).
▣ "quem pode subsistir à tua vista?" Este é um cenário de um tribunal, geralmente associado com o fim dos
tempos (cf. Esdras 9.15; Sl. 130.3; Na. 1.6; Ml. 3.2; Ap. 6.17). O povo de Deus será capaz de estar diante dele
naquele dia (ou seja, Lucas 21.36; Judas versículos 24-25).
NASB (REVISADO) TEXTO: 76.8-10
8
Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo;
tremeu a terra e se aquietou,
9
ao levantar-se Deus para julgar
e salvar todos os humildes da terra. Selah.
10
Pois até a ira humana há de louvar-te;
e do resíduo das iras te cinges.
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76.8-10 É possível que Sl. 76.7 se relacione com esta estrofe (cf. NKJV, NRSV, TEV, NJB).
Neste contexto, "todos os humildes da terra" refere-se aqueles que temem / reverenciam YHWH (cf. Sl. 40.1317). Observe o elemento universal e o contraste entre:
1. Deus salva os humildes
2. mas todos O reconhecem (Sl. 72.11; 76.12; Fp. 2.6-11).
76.10 "resíduos" Esta palavra é usada em vários sentidos diferentes.
TÓPICO ESPECIAL: O REMANESCENTE, TRÊS SENTIDOS
O conceito do AT de "um remanescente fiel" é um tema recorrente dos Profetas (principalmente nos profetas
do oitavo século e Jeremias). É usado em três sentidos:
1. aqueles que sobreviveram o Exílio (por exemplo, Ezra 9.8,14-15; Neemias 1.2-3; Is 10.20-23; 17.4-6;
37.4,31-32; 46.3; Jer 23.3; 31.7-8; 42.15,19; 44.12,14,28; Mic 2.12; 5.7-8; 7.18; Hag 1.12-14; 2.2; Zc
8.6,11-12)
2. aqueles que permanecem fiéis a YHWH (e.g., Is 4.1-5; 11.11, 16; 28.5; Joel 2.32; Amós 5.14-15)
3. aqueles que são uma parte da renovação e recriação escatológica (e.g., Amós 9.11-15, Zac. 6.8)
A parábola dos solos em Marcos 4.1-20 e Matt. 13.1-23, que cita Isa. 6.9-10, é um bom exemplo de como o
NT entende este termo (note também Rm. 9.6 em referência a Israel do tempo de Paul).
O "remanescente" do NT é composto por judeus que confiaram Cristo (cf. Rm. 9.27-29) e os gentios, que
confiaram em Cristo (cf. Rm. 9.24-26). Ambos os grupos são citados em Rom. 9.30-35; 11.11-24,25-32.
Acreditando que Israel não é apenas racial (ou seja, Rom. 9.6; 2.18-19), mas um grupo de seguidores fiéis da
nova e completa revelação de Deus em Jesus. Dizer isso parece negar textos do AT (ou seja, Jer. 31.7-9;
Miquéias 5.7-8) sobre Israel nacional sendo o remanescente. Por favor, olhe o meu Tópico Especial: Por Que
as Promessas Pactuais do AT Parecem Tão Diferentes das Promessas Pactuais do NT? O evangelho muda
tudo!
▣ Essa imagem impressionante faz alusão a YHWH como guerreiro (cf. Is. 59.17). Esta mesma imagem é usada
por Paulo em Efésios 6.10-17, o que denota uma "guerra espiritual". YHWH é o vencedor! YHWH é o campeão
dos que confiam nEle!
A UBS Handbook (p. 669) menciona que a NAB e NEB (também REB) alteram as vogais neste versículo para
localizações geográficas do norte (cidade) e sul (nação) da Palestina para torná-la paralela ao Sl.76.11b.
1. homem ( )אדםtorna-se Edom ()אדם
2. ira ( )המתtorna-se Hamate ()המת
O problema é que a palavra "ira" é usada duas vezes em Sl. 76.10. A menos que seja um jogo intencional de
palavras, essa mudança de vogais é especulação e não é apoiado por nenhuma das versões antigas.
NASB (REVISADO) TEXTO: 76.11-12
11
Fazei votos e pagai-os ao SENHOR, vosso Deus;
tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido.
12
Ele quebranta o orgulho dos príncipes;
é tremendo aos reis da terra.
76.11-12 Sl. 76.7 poderia estar ligado ao 76.8 e 9, assim também, Sl. 76.10 poderia estar ligado com o 76.11-12
(cf. NKJV, NRSV, TEV, NJB). Esses parágrafos não têm um marcador textual. Não é um aspecto inspirado do
texto hebraico. Os parágrafos devem ser determinados pelo contexto (ou seja, cada parágrafo tem uma verdade
central ou assunto).
76.11a Este descreve "os humildes" do Sl. 76.9. Os dois IMPERATIVOS são usados para descrever suas ações.
1. fazei votos - BDB 623, KB 674, Qal IMPERATIVO
2. pagai-os - BDB 1022, KB 1532, Piel IMPERATIVO (cf. Lv. 27; Números 30; Dt. 23.21-23).
76.11b A segunda linha de Sl. 76.11 usa um Hiphil IMPERFEITO em um sentido JUSSIVO ("tragam presentes todos
os que o rodeiam..."). Esta é uma terceira frase descritiva referindo-se tanto a:
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1. ou a oferta de gratidão para o encerramento de um voto
2. ou o sacrifício adequado (cf. Lv. 1-7)
Se Sl. 76.11a refere-se aos fiéis seguidores da aliança, então o 76.11b refere-se aos seguidores em todo o mundo
que irão adorar a YHWH (cf. Sl. 45.12; 68.29, 31; 72.10; Is. 18.7; Sf. 3.10).
76.11 "tragam presentes" Em Gênesis 49.10, a famosa profecia de Jacó / Israel denota Judá como a tribo da qual
o Messias virá. Há o nome Shiloh, ( שׁילהBDB 1017) paralelo a "governante", no entanto, é possível dividir as
consoantes em " שׁי להhomenagem a ele" (BDB 1010), adicionando novas vogais (NIDOTTE, vol. 4, p. 1223). Se
isso é o correto, então o conceito de YHWH aceitar "homenagem" das nações é confirmada (cf. Sl. 68.29; 76.11;
Is. 18.7). Esta homenagem era uma forma da ANE demonstrar a sua soberania. Um dia, as nações virão a YHWH
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
76.12 assim como a libertação / salvação de YHWH é universal (cf. Sl. 76.9), da mesma forma, é Seu juízo (Sl.
76.12).
O termo "espírito" (ruach, BDB 924) significa pessoa humana.
O VERBO "quebranta" (BDB 130, KB 148, Qal IMPERFEITO) é uma raiz hebraica que tem vários significados:
1. quebranta - significa tirar
2. quebranta - significa reunir, como uma colheita da uva
3. quebranta - fortificar um local fechado (ou seja, fortaleza)
Por causa de Sl. 76.11 questiona se a opção nº 2 pode denotar uma reunião do fim dos tempos das nações crentes
(ou seja, "príncipes", BDB 617, cf. Ez. 28.2) que temem (lit. que é terrível, BDB 431, KB
432, Niphal PARTICÍPIO) a Deus, através de denotar o seu poder impressionante ao proteger Jerusalém e Seu povo
da Aliança.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O Salmo 76.1 reflete o período da monarquia dividida?
2. Por que Sl. 76.4 é tão difícil de traduzir?
3. Salmo 76.9 é outra alusão universal ou é uma referência aos judeus no exílio?
4. Como Sl. 76.11-12 se relaciona com os versículos anteriores?
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SALMO 77
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Conforto na atribulação
Recordar os atos poderosos
de Deus
Introdução MT
Para o diretor do coro; de
acordo com a Jedutum.
Um Salmo de Asafe.

A memória consoladora
das obras redentoras de
Deus

Oração pela libertação
dose problemas
pessoais

Conforto em tempos
de aflição

Meditações sobre o passado de Israel

77.1-6

77.1-3

77.1-3

77.1-3

77.1
77.2-3

77.4-6
77.7-10

77.4-10

77.4-10

77.4-6

77.7-9

77.7-9

77.10-15

77.10-12

77.11-15

77.11-15

77.11-15
77.13-15

77.16-20

77.16-20

77.16-20

77.16-20

77.16-17
77.18-19
77.20

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é caracterizado por verbos COORTATIVOS (8). O salmista lembra o que ele fez e o que YHWH
fez no passado.
B. Salmo 77.11-15, 16-20 se foca nos atos de YHWH de:
1. libertação
2. criação
C. YHWH é o:
1. criador
2. guerreiro
3. sustentador
4. pastor
D. Este Salmo menciona especificamente
1. Jacó, Sl. 77.15
2. José, Sl. 77.15
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3. Moisés, Sl. 77.20
4. Aaron, Sl. 77.20
Os atos passados de YHWH de libertação e provisão parecem muito longínquos. Observe a série de perguntas
em Sl. 77.7-9.
E. Salmo 77.16-20 é parecido, na teologia e no cenário de YHWH como o Criador, com o Sl. 74.13-17. As
imagens das águas poderiam referir-se a Gênesis 1 (isto é, criação) ou Êxodos 14-15 (ou seja, o êxodo).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 77.1-6
1
Elevo a Deus a minha voz e clamo,
elevo a Deus a minha voz, para que me atenda.
2
No dia da minha angústia, procuro o Senhor;
erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam;
a minha alma recusa consolar-se.
3
Lembro-me de Deus e passo a gemer;
medito, e me desfalece o espírito. Selah.
4
Não me deixas pregar os olhos;
tão perturbado estou, que nem posso falar.
5
Penso nos dias de outrora,
trago à lembrança os anos de passados tempos.
6
De noite indago o meu íntimo,
e o meu espírito perscruta.
77.1 "Elevo a Deus a minha voz e clamo" Esta frase sem VERBO é repetida duas vezes para dar ênfase. O
salmista orou frequentemente e intensamente, mas sem paz / resultado! Ele confia em YHWH, mas anseia que Ele
aja como fez no passado em nome do povo da aliança.
▣ "elevo a Deus a minha voz" Este VERBO (BDB 858, KB 1042, Qal COORTATIVO) é usado frequentemente no
êxodo e no período de peregrinação no deserto (cf. Êx. 14.10, 15; 17.4; Nm. 12.13; 20.16; Dt. 26.7). É possível
que a descrição de Sl. 77.16-19 refira-se a este mesmo período. Não havia oração silenciosa no mundo antigo. A
leitura e a oração eram feitas em voz alta!
▣ "para que me atenda" Isto é tanto uma afirmação quanto um pedido! O restante desta estrofe (Sl. 77.1-6)
expressa o sofrimento do salmista com o aparente silêncio de YHWH.
77.2 "No dia da minha angústia" Esta é uma frase recorrente nos Salmos (cf. Sl. 50.15; 86.7, escrito de maneira
levemente diferente, mas o mesmo conceito do Salmo 91.15; 107.6, 15).
A utilização de "dia" indica um período de tempo, não um determinado período de 24 horas. Veja Tópico
Especial: Dia (yom).
▣ "erguem-se as minhas mãos durante a noite" Observe que "no dia" da linha 1 é paralelo ao "durante a noite"
da linha 2. Esta foi uma forma de expressar constância (isto é, "sem cansaço"), em torno de horas de oração (ou
seja, "mão erguida").
a postura da oração judaica era geralmente
1. ficar de pé
2. mãos levantadas
3. os olhos abertos, levantados para o céu
O VERBO (BDB 620, KB 669, Niphal PERFEITO) é, literalmente, "derramado". NIDOTTE, vol. 3, p. 27, pensa que
dois aspectos de oração são combinados neste versículo (cf. Lm. 2.19).
1. derramar o coração a Deus em oração
2. elevar / erguer as mãos para Deus em oração
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▣ "a minha alma recusa consolar-se" YHWH pareceu não ouvir ou agir, por tanto, o salmista continuou a
orar! Isto teologicamente esta paralelo a Habacuque (isto é, Hc 2.1).
77.3 Esta é uma série de três Qal COORTATIVOS. O salmista não podia encontrar paz na oração. Parecia que as
ações de YHWH no passado (cf. Sl. 77.5), em nome das pessoas da Aliança tinham mudado (Sl. 77.10b)
▣ "Selah" Veja a nota em Sl. 3.2. Repare que isto aparece no final de Sl. 77.3, 9, 15. A NJB e a NKJV veem a sua
utilização referente a um fechamento para separar as estrofes.
77.4a Esta linha de poesia é confusa. O salmista quer parar de orar, mas YHWH faz com que (BDB 28, KB
31, Qal PERFEITO) ele continue. É possível interpretar que Deus lhe permite permanecer acordado para que ele
possa continuar orando. Parece que Sl. 77.4-6 serve como uma introdução para as seis perguntas de 77.7-9 com a
eventual conclusão chocante de Sl. 77.10!
Esta primeira estrofe descreve os atos do salmista em detalhes (como faz Sl. 77.11-12). Este é um registro da
luta teológica do salmista para mais informações sobre Deus e Sua vontade, e o caminho para o povo da
aliança. O salmista vê a desconexão óbvia entre o passado e o presente. Ele não consegue entender por que!
77.6 "de noite indago... meu espírito perscruta" Estes VERBOS descrevem as ações mentais do salmista (Sl.
143.5) de desespero (Sl. 77.1-5) e dúvida (Sl. 77.7-10). E apenas a partir de Sl. 77.11-15, 16-20 ele recupera seu
senso de confiança no caráter e nas ações de YHWH em nome de Israel.
Observe que os VERBOS (dois são os mesmos) reaparecem em Sl. 77.11-12. A fé leva tempo e meditação! A
confiabilidade da revelação e da experiência pessoal fundem-se na convicção firme.
▣ "de noite indago" Por causa de Sl. 42.8 essa frase pode ser uma alusão às ações de graça de YHWH que se
transformam em louvores noturnos (conscientes e inconscientes). O salmista conhecia dias e noites de louvor e
paz, mas a sua experiência atual era muito diferente.
A UBS Text Project dá três possibilidades para o termo que a NASB traduz para "indago" (BDB 618).
1. música - ( נגינתיMT, NASB)
2. murmurar / meditar - ( והגיתיLXX, Peshitta, NJB)
3. tristeza - ( נוגנתיNEB)
literalmente
"procura"
(BDB
344,
KB
▣
"meu
espírito
perscruta" O VERBO é
341, Piel IMPERFEITO com WAW). É MASCULINO e "espírito" (BDB 924) é FEMININO. Portanto, ele pode se referir
ao:
1. próprio salmista
2. Deus o procurando (cf. Sl. 139.1, 23)
NASB (REVISADO) TEXTO: 77.7-10
7
Rejeita o Senhor para sempre?
Acaso, não torna a ser propício?
8
Cessou perpetuamente a sua graça?
Caducou a sua promessa para todas as gerações?
9
Esqueceu-se Deus de ser benigno?
Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Selah
10
Então, disse eu: isto é a minha aflição;
mudou-se a destra do Altíssimo.
77.7-10 Esta estrofe está ligada à uma oração inquieta do salmista de Sl. 77.1-6. Ele não consegue entender. Ele
faz uma série de perguntas duras, assustadoras que parecem questionar as promessas da aliança de YHWH e o Seu
caráter imutável! Estas são as perguntas mais assustadoras do AT! Ele aparentemente não percebe que o problema
pode ser o pecado, a idolatria e a infidelidade na aliança do povo da aliança.
O aspecto mais angustiante para estas perguntas são as suas conclusões falsas (ou seja, Sl. 77.10)! YHWH não
mudou (BDB 1039, KB 1597), mas o seu povo sim!
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Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries (pp. 308-309) considera que Sl. 77.10 é um versículo de ruptura
positiva, introduzindo Sl. 77.11-20. "Selah" aparece no final de Sl. 77.9, o que pode implicar que Sl. 77.10-15
compreende uma estrofe (cf. NKJV, JPSOA). O tom do Salmo certamente muda em 77.11-20.
77.7-8 Salmo 77.7 e 8 tem quatro palavras ou frases que descrevem o sentimento do salmista de que YHWH tem
permanentemente abandonado Israel.
1. para sempre, Sl. 77.7 - BDB 761
2. perpetuamente, Sl. 77.8 - BDB 664
3. cessou perpetuamente (lit. "estão no fim"), Sl. 77.8 - BDB 170, KB 197, Qal PERFEITO
4. caducou, Sl. 77.8 - BDB 189 CONSTRUCTO BDB 189
Para o nº 1 veja Tópico Especial: Sempre ('olam). Esta repetição mostra o medo e a dúvida do salmista.
77.8 "graça" Veja Tópico Especial: Benignidade (hesed).
77.10 "o Altíssimo" Este título hebraico, "Elyon" (BDB 71, veja Tópico especial: Nomes para a Divindade) parte
da palavra "alto" ou "superior". Ele foi usado para Deus em Gênesis 14.18-22; Nm. 24.16; Dt. 32.8 por nãoisraelitas.
Este Salmo usa vários nomes diferentes para Divindade.
1. Elohim, Sl. 77.1 (duas vezes), 3, 13, 16
2. Adonai, Sl. 77.2, 7 (lit. "meu Senhor")
3. Altíssimo, Sl. 77.10
4. Yah, Sl. 77.11 (abreviação de YHWH)
5. El, Sl. 77.9, 13, 14 (nome geral para divindade na ANE)
NASB, NRSV
"isto é a minha aflição"
NKJV
"é a minha angústia"
NJB
"isto é o que me fere"
JPSOA
"é minha culpa"
Peshitta
"esta é minha enfermidade"
Há discordância entre os estudiosos modernos com a raiz hebraica.
1. חלה, BDB 317 I - "adoecer" (NASB, NRSV, TEV, NET, REB, Peshitta)
2. חלה, BDB 318 II - "suplicar o favor de" (NIV)
3. חלל, BDB 319 - "furar" (NJB, a sugestão da UBS Text Project é "meu ser ferido", p 333)
NASB (REVISADO) TEXTO: 77.11-15
11
Recordo os feitos do SENHOR,
pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade.
12
Considero também nas tuas obras todas
e cogito dos teus prodígios.
13
O teu caminho, ó Deus, é de santidade.
Que deus é tão grande como o nosso Deus?
14
Tu és o Deus que operas maravilhas e,
entre os povos, tens feito notório o teu poder.
15
Com o teu braço remiste o teu povo,
os filhos de Jacó e de José. Selah.
77.11-15 O salmista novamente tenta se concentrar nos atos passados de YHWH (cf. Sl. 77.11-12, 14-15). Ele se
foca em Seu caráter imutável e único (Sl. 77.13, veja Tópico Especial: Monoteísmo).
Observe o paralelo proposital dos VERBOS em Sl. 77.11-12 aos de Sl. 77.6.
77.11 "maravilhas" Denota os atos da criação e libertação de YHWH. Veja Tópico Especial: Coisas
Maravilhosas. A mesma palavra (BDB 810) é usado em Sl. 77.14 e a mesma raiz em Sl. 78.4, 11, 32; 107.8, 15,
21, 24, 31; 119.18, 27.
77.13 "Teu caminho" O termo "caminho" (BDB 202) fala de:
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1. Sua revelação, cf. Sl. 119.14; Jr. 18.15, veja Tópico Especial: Termos da Revelação de Deus
2. Suas ações características (Sl. 119.3)
▣ "santidade" Isso poderia se referir ao
1. caráter de Deus
2. templo de Deus

TÓPICO ESPECIAL: SANTO
I. O Antigo Testamento (ilustrado na maior parte de Isaías)
A. A etimologia do termo kadosh (BDB 872, KB 1072) é incerta, possivelmente Cananéia. É possível aquela
parte da raiz (i.e., kd) que significa "dividir”. Esta é a fonte da definição popular "separado (da cultura
Cananéia, cf. Dt 7.6; 14.2, 21; 26.19) para uso de Deus”.
B. Relaciona-se com a presença de Deus em coisas, lugares, tempos e pessoas. Não é usado em Gênesis, mas
torna-se comum em Êxodo, Levítico e Números.
C. Na literatura profética (esp. em Isaías e Oséias) o elemento pessoal anteriormente presente, mas não
enfatizado, destaca-se (veja Tópico Especial: O Santo). Torna-se uma forma de designar a essência de Deus
(cf. Is 6.3). Deus é santo. Seu nome representando Seu caráter é Santo. Seu povo que deve revelar Seu caráter
a um mundo necessitado é santo (se eles obedecerem ao pacto por fé).
1. ADJETIVO, BDB 872 קדושׁ, "santo", "sagrado" utilizado para
a. Deus, Isa. 5.16; 6.3 (três vezes); Veja o Tópico Especial: O Santo
b. Seu nome, Isa. 40.25; 49.7; 57.15
c. Sua morada, Isa. 57.15
d. Seu Sabá, Isa. 58.13
2. verbo, BDB 872 קדשׁ, "ser separado", "consagrada"
a. O caráter de Deus, Isa. 5.16; 29.23
b. Deus, Isa. 8.13; 65.5
c. Os anjos de Deus, Isa. 13.3
d. O nome de Deus, Isa. 29.23
e. festival, Isa. 30.29
f. os seres humanos consagrados, Isa. 66.17
3. substantivo, BDB 871 קדשׁ, "distanciamento", "sagrado"
a. semente santa, Isa. 6.13
b. montanha sagrada, Isa. 11.9; 27.13; 56.7; 57.13; 65.11,25; 66.20
c. separado, Isa. 23.18
d. caminho da santidade, Isa. 35.8
e. santuário, Isa. 43.28; 62.9; 64.11
f. cidade santa, Isa. 48.2; 52.1
g. Um santo, Isa. 49.7 (veja Tópico Especial: O Santo)
h. braço santo, Isa. 52.10
i. Dia santo, Isa. 58.13
j. povo santo, Isa. 62.12
k. Espírito Santo, 63.10,11
l. Trono de Deus, Isa. 63.15
m. lugar santo, Isa. 63.18
n. cidades santas, Isa. 64.10
D. A misericórdia e o amor de Deus são inseparáveis dos conceitos teológicos das alianças, justiça e caráter
essencial. Neste ponto está a tensão em Deus para com uma humanidade caída, rebelde e profana. Há um
artigo muito interessante sobre o relacionamento entre Deus como "misericordioso” e Deus como "santo”, em
Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament [Sinônimos do Antigo Testamento], pp. 112-113.
II. O Novo Testamento
A. Os escritores do NT (exceto Lucas) são pensadores hebreus, mas influenciados pelo grego Coine (i.e., a
Septuaginta). É a tradução grega do AT, não a literatura, pensamento ou religião grega clássica que controla
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o vocabulário deles.
B. Jesus é santo porque Ele é de Deus e igual a Deus (cf. Lc 1.35; 4.34; Atos 3.14; 4.27, 30). Ele é o Santo e
o Justo (cf. Atos 3.14; 22.14). Jesus é santo porque é sem pecado (cf. João 8.46; II Co 5.21; Hb 4.15; 7.26; I
Pe 1.19; 2.22; I João 3.5).
C. Porque Deus é santo, Seus filhos devem ser santos (cf. Lv 11.44, 45; 19.2; 20.7, 26; Mt 5.48; I Pe 1.16).
Porque Jesus é santo, Seus seguidores devem ser (cf. Rm 8.28, 29; II Co 3.18; Gl 4.19; Ef 1.4; I Ts 3.13; 4.3;
I Pe 1.15). Os cristãos são salvos para servir na semelhança a Cristo (santidade).
77.14-15 Observe o paralelismo entre Sl. 77.14b e 15a. No entanto, existe uma distinção entre
1. entre os povos, tens feito notório o teu poder (ou seja, não-israelitas, veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH)
2. com teu braço remiste o Teu povo (ou seja, os israelitas)
77.15 "remiste" Veja o Tópico Especial: Resgate / Redenção.
NASB (REVISADO) TEXTO: 77.16-20
16
Viram-te as águas, ó Deus;
as águas te viram e temeram,
até os abismos se abalaram.
17
Grossas nuvens se desfizeram em água;
houve trovões nos espaços;
também as suas setas cruzaram de uma parte para outra.
18
O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza;
os relâmpagos alumiaram o mundo;
a terra se abalou e tremeu.
19
Pelo mar foi o teu caminho;
as tuas veredas, pelas grandes águas;
e não se descobrem os teus vestígios.
20
O teu povo, tu o conduziste, como rebanho,
pelas mãos de Moisés e de Arão.
77.16-20 O salmista olha para Gênesis (cf. Sl. 77.15) e Êxodo (cf. Sl. 77.20). O Deus da criação tornou-se o
guerreiro de Israel!
O Salmo não declarar uma conclusão final do salmista. Felizmente, a sua recordação e meditação sobre a
pessoa e os atos de YHWH o levou a rejeitar a sua conclusão / questão de Sl. 77.10.
77.16 "as águas"
TÓPICO ESPECIAL: ÁGUAS
Existem muitas alusões diferentes sobre uso de água por YHWH.
1. vitória sobre água caótica (Gênesis 1.2)
2. separação (criação da água não é especificamente mencionada) das águas em Gênesis
a. Acima e abaixo (Gn. 1.6-7)
b. Sal fresco (Gn. 1.9-10)
3. Água como julgamento
a. O Dilúvio (Gênesis 6-9)
b. Sangue (Ex. 7.17-20)
c. Granizo (isto é, Ex. 9.18, 23)
d. Nenhuma chuva (Deuteronômio 11.17; 28.20-26; 1 Reis 8.35; 17.1; Jeremias 14)
Para mulheres (Números 5)
4. água como bênção da aliança (isto é, Deuteronômio 11.14-15 e 28.12)
5. água como símbolo de limpeza
a. Sacerdotes (Ex. 29.4, 30.18-21, Nm. 19.7
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b. Adoradores (isto é, Nm. 19.8)
c. Batismo (Efésios 5.26; Tito 3.5; 1 Pedro 3.21)
6. a divisão do Mar Vermelho (ie, Êxodo 14-15)
7. provisão especial de água (isto é, Êxodo, Êxodo 17; Números 20)
8. a conquista de Canaã, a divisão do Jordão (Josué 3)
9. a divisão do Jordão por Elias (isto é, 2 Rs. 2.7-9) e por Eliseu (isto é, 2 Rs. 2.13-14)
77.20a Esta frase é característica dos Salmos de Asafe (cf. Sl. 74.1; 78.52, 70-76; 79.13; 80.2). Que belo título
(isto é, Pastor) para o Deus Criador / Redentor! Ele está conosco e por nós (Sl. 23).

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é um lamento individual ou um lamento nacional?
2. Por que Sl. 77.7-10 é teologicamente tão significativo?
3. Salmo 77.10 é uma mensagem positiva ou negativa?
4. Este Salmo usa imagens da criação ou do êxodo?
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SALMO 78
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Orientação de Deus para
com o Seu povo, apesar de
sua infidelidade
Introdução MT
Maskil de Asafe.

A bondade de Deus à
Israel rebelde

A história dos grandes
feitos de Deus e a falta
de fé do Seu povo

Deus e Seu povo

As lições da história israelita

78.1-4

78.1-4

78.1-4

78.1-4

78.1-2
78.3-4b
78.4c-5b

78.5-8

78.5-8

78.5-8

78.5-8

78.5c-6b
78.6c-7
78.8

78.9-16

78.9-11

78.9-16

78.9-16

78.9-10
78.11-12

78.12-16
78.13-14
78.15-16
78.17-20

78.17-20

78.17-20

78.17-20

78.17-18
78.19-20

78.21-33

78.21-25

78.21-31

78.21-31

78.21-22
78.23-25

78.26-31

78.26-28
78.29-31

78.32-33
78.34-39

78.32-55

78.32-37

78.34-39

78.32-33
78.34-35
78.36-37

78.40-53

78.40-55

78.38-39

78.38-39

78.40-51

78.40-42
78.43-44
78.45-46
78.47-48
78.49-50a
78.50b-51

78.52-55
78.54-64

78.52-53
78.54-55

78.56-64

78.56-66

78.56-64

78.56-60
78.61-62
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78.63-64
78.65-72

78.65-66
78.67-72

78.65-69
78.67-72

78.65-66
78.67-69

78.70-72

78.70-72

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo afirma a necessidade de transmitir a fé para a próxima geração (Sl. 78.1-4, 5-8).
1. Os atos de Deus
2. As revelações de Deus
B. Este Salmo documenta os atos fiéis de Deus e os atos de Israel sem fé.
1. o êxodo
2. a peregrinação no deserto
3. a conquista
C. Possivelmente a melhor maneira de ver os paralelos e as alusões é uma tabela de versículos relacionados a
outros textos do AT.
Sl. 78.12b - Nm. 13.22
Sl. 78.13 - Êx. 14.16, 21
Sl. 78.14 - Êx. 13.21
Sl. 78.15 - Êx. 17.6; Dt. 8.15
Sl. 78.16 - Nm. 20.8, 10, 11
Sl. 78.18 - Nm. 11.4
Sl. 78.19 - Êx. 16.3; Nm. 11.4; 20.3; 21.5
Sl. 78.20 - Nm. 11.18
Sl. 78.21 - Nm. 11.1
Sl. 78.22 - Dt. 1.32; 9.23
Sl. 78.24 - Êx. 16.4
Sl. 78.25 - Êx. 16.3
Sl. 78.26 - Nm. 11.31
Sl. 78.27 - Êx. 16.13
Sl. 78.29 - Nm. 11.19, 20
Sl. 78.31 - Nm. 11.33, 34
Sl. 78.32 - Nm. 14.11, 16-17
Sl. 78.33 - Nm. 14.29, 35
Sl. 78.34 - Nm. 21.7

Sl. 78.42 - Jz. 8.24
Sl. 78.43 - Êx. 4.21; 7.3
Sl. 78.45 - Êx. 8.6, 24
Sl. 78.46 - Êx. 10.14
Sl. 78.47 - Êx. 9.23
Sl. 78.48 - Êx. 9.19
Sl. 78.49 - Êx. 15.7
Sl. 78.50 - Êx. 12.29, 30
Sl. 78.52 - Êx. 15.22
Sl. 78.53 - Êx. 14.19, 20, 27, 28
Sl. 78.54 - Êx. 15.17
Sl. 78.58 - Êx. 20.4; Lv. 26.1, 30; Dt. 4.25; 32.16, 21
Sl. 78.59 - Lv. 26.30; Dt. 1.34; 9.19; 32.19
Sl. 78.60 - 1 Sm. 4.11
Sl. 78.61 - 1 Sm. 4.17
Sl. 78.62 -1 Sm. 4.10
Sl. 78.63 - Nm. 11.1; 21.28
Sl. 78.64 -1 Sm. 4.17; 22.18
Sl. 78.66 -1 Sm. 5.6
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Sl. 78.35 - Êx. 15.13; Dt. 9.26; 32.4
Sl. 78.69 - 1 Rs 6
Sl. 78.36 - Êx. 24.7, 8; 32.7, 8
Sl. 78.70 - 1 Sm. 16.12
Sl. 78.38 - Ex.34.6; Nm. 14.20
Sl. 78.71-1 Sm. 10.1; 2 Sm. 5.2; 7.8
Sl. 78.41 - Êx. 14.22
Sl. 78.72 - 1 Rs. 9.4
D. O melhor paralelo desta visão geral da falta de fé de Israel e a fidelidade de YHWH está em Neemias 9
(observe também Atos 7).
1. O chamado de Abraão - Sl. 78.6-8
2. O êxodo - Sl. 78.9-14
3. A peregrinação no deserto - Sl. 78.15-21
4. A conquista - Sl. 78.22-25
5. Os juízes - Sl. 78.26-31
Observe também que Salmos 105-106 tratam sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.1-4
1 Escutai, povo meu, a minha lei;
prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 Abrirei os lábios em parábolas
e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 O que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram nossos pais,
4 não o encobriremos a seus filhos;
contaremos à vindoura geração os louvores do SENHOR,
e o seu poder, e as maravilhas que fez.
78.1-4 O salmista implora ao povo da aliança que ouça e responda de forma adequada à revelação de Deus (cf. Sl.
78.4c). Ele também lhes pede para transmitir as verdades aos seus filhos e netos e assim por diante para cada nova
geração (cf. Dt. 4.9-10; 6.7, 20-25; 11.19; 32.46).
78.1 Existem dois IMPERATIVOS.
1. Escutai (lit. "ouvir") - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
2. Prestai ouvidos (lit. "voltar") - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
"Lei" ▣ Isto é, literalmente, "ensino" (BDB 435). Está paralelo à "palavras da minha boca." Existem várias
palavras hebraicas diferentes utilizadas neste Salmo para a revelação de YHWH.
1. lei / ensinamento, Sl. 78.1 - 435 BDB
2. testemunho, Sl. 78.5 - BDB 730
3. lei, Sl. 78.5, 10 - 435 BDB
4. mandamento, Sl. 78.51 - BDB 846
5. testemunhos, Sl. 78.56 - BDB 729 I
Veja Tópico Especial: Termos da Revelação de Deus.
Este Salmo é escrito para o povo da aliança (geralmente os Salmos são dirigidos a Deus). Parece que este
levantamento histórico foi usado (ler) para uma festa anual ou uma cerimônia no templo para incentivar o povo de
Deus a aprender com o passado e viver adequadamente como povo de Deus.
78.2 "Parábola... enigmas"
1. parábola - BDB 605
2. enigmas - BDB 295
Os VERBOS e os SUBSTANTIVOS de ambas as palavras são encontrados em Ez. 17.2. Eu incluí minhas notas deste
versículo abaixo.
Ez. 17.2 Este versículo tem dois paralelos IMPERATIVOS.
1. "propõe um enigma", BDB 295, KB 295, Qal IMPERATIVO, cf. Jz. 14.12-19
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2. "usa de uma parábola", BDB 605 II, KB 647, Qal IMPERATIVO, cf. 12.23; 16.44; 17.2; 18.2; 20.49; 24.3
O termo "enigma" (BDB 295, observe a relação do VERBO, BDB 295, e o SUBSTANTIVO, BDB 295), é uma
declaração de que precisa ter algumas informações a mais para ser entendido (cf. Pr. 1.6).
O termo "parábola" (BDB 605 II, observe a relação do VERBO, BDB 605 II, e SUBSTANTIVO, BDB 605 II)
implica uma breve estrutura poética, possivelmente um provérbio que utiliza a comparação como uma forma de
ilustrar a verdade.
Ezequiel utiliza de linguagem altamente figurativa para convencer os exilados do julgamento justo e certo de
Jerusalém.
YHWH não está tentando esconder a verdade, mas afirma que a chave para a compreensão vem de seus
interlocutores / profetas. Os atos passados de Deus precisam ser interpretados para cada geração.
Jesus cita este versículo em Mt. 13.35. Ele o usa para explicar por que as multidões não entendiam os Seus
ensinamentos. Ele, também, reinterpreta o passado de Israel. Ele afirmou que o foco principal da história de Israel
era Ele mesmo! No entanto, esta incrível verdade não era imediatamente evidente, mas teve de ser revelada! Ele
era o verdadeiro, revelador final (cf. Mt. 5.17-19, 21-48)! Como Israel recusou-se a ver a vontade e o propósito de
YHWH na sua história, assim também, a geração de Jesus viveu as profecias de Is. 6.9-10; 29.13. Eles eram como
os israelitas de Sl. 78.8!
78.4 Cada geração deve ensinar seus filhos sobre Deus. Esta é uma ênfase recorrente em Deuteronômio. Eu incluí
as minhas notas de Dt. 4.9 e 6.7.
4.9 "farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos" Este é um tema recorrente em Deuteronômio (cf.
Dt. 4.10; 6.7, 20-25; 11.19; 31.13; 32.46; e note Êx. 10. 2; 12.26; 13.8, 14). Se os crentes não ensinam seus
filhos a respeito de Deus, eles são falhos como pais (biblicamente falando)! A fé é transmitida através das
famílias (cf. Dt. 5.10; 7.9)!
6.7 "tu as inculcarás a teus filhos" O VERBO (BDB 1041, KB 1606, Piel PERFEITO) significa “moldar” e
em Piel esta é a única utilização. O termo em ugarítico significa "repetir." Essa parece ser a ênfase básica deste
versículo. Os rabinos usam este versículo para afirmar que o Shema deve ser "repetido" pela manhã e à
noite. Estamos falando sobre a vontade de Deus para nossas vidas durante todo o escopo das atividades
diárias. É responsabilidade dos pais transmitir o estilo de vida de fé (cf. Dt. 4.9; 6.20-25; 11.19; 32.46, veja
nota completa em Dt 4.9). É interessante que o fluxo desses momentos diferentes para o ensino cai no mesmo
padrão literário como Sl. 139.2-6 e Pr. 6.20-22. Esta ênfase na responsabilidade parental é repetida em
Pr. 22.6. A nossa escola na igreja moderna não pode tomar o lugar da formação parental, mas certamente pode
complementá-la!
▣ "o seu poder, e as maravilhas" Este salmo tem vários termos diferentes para descrever os atos da revelação e
libertação de YHWH.
1. Sl. 78.4
a. os feitos gloriosos (literalmente "louvores") - BDB 239, nº 4, cf. Sl. 9.14; 35.28; 79.13; 102.21; 106.2,
47; Is. 43.21; 60.6; 63.7
b. Seu poder - BDB 739, cf. Sl. 145.6
c. As maravilhas que fez - BDB 810, KB 927, Niphal PARTICÍPIO, cf. Mq. 7.15, veja Tópico Especial:
Coisas Maravilhosas
2. Sl. 78.7 - as obras de Deus - BDB 760, cf. Sl. 77.11, 12; Mq. 2.7
3. Sl. 78.11
a. Suas obras - BDB 760, mesmo que nº 2, e versículo 32
b. Suas maravilhas - BDB 810, mesmo que nº 1, c
4. Sl. 78.12 – Seus prodígios - BDB 810, mesmo que nº 1, c
5. Sl. 78.32 - suas maravilhas - BDB 810, mesmo que nº 1, c e Sl. 78.11
6. Sl. 78.42 - Seu poder (lit. "mão") - BDB 388, cf. Tópico Especial: Mão.
7. Sl. 78.43
a. Seus sinais - BDB 16, nº 4, cf. Êx. 10.2; Sl. 65.8
b. Seus
prodígios
BDB
68,
nº
1,
cf. Dt. 4.34; 6.22; 7.19; 26.8; 29.2; 34.11; Ne. 9.10; Sl. 105.27; 135.9; Jr. 32.20-21
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8. Sl. 78.54 - sua destra adquiriu - BDB 411, veja Tópico Especial: Mão.
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.5-8
5
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó,
e instituiu uma lei em Israel,
e ordenou a nossos pais
que os transmitissem a seus filhos,
6
a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer
se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7
para que pusessem em Deus a sua confiança
e não se esquecessem dos feitos de Deus,
mas lhe observassem os mandamentos;
8
e que não fossem, como seus pais,
geração obstinada e rebelde,
geração de coração inconstante,
e cujo espírito não foi fiel a Deus.
78.5-8 Esta estrofe enfatiza a necessidade de cada geração dos fiéis seguidores transmitirem sua fé e compreensão
da vontade de Deus para as suas famílias (veja notas no Sl. 78.4).
Os fiéis seguidores são caracterizados como aqueles que:
1. colocam a sua confiança em Deus (lit. "esperança", BDB 492) em Deus
2. não esquecem os Seus feitos, cf. Dt. 4.9, 23; 31.6.12; 8.11, 14, 19 (duas vezes); 9.7; 25.19
3. observam os Seus mandamentos, cf. Dt. 4.2, 6, 10; 5.1, 10, 29, 32; 6.2, 3, 17, 25; 7.9, 11, 12; 27.1; Js. 22.5.
Salmo 78.7 é o tema positivo de todo o Salmo e 78.8 é um poderoso aviso do que não fazer!
78.8 Mesmo com tudo que YHWH tinha feito para os descendentes de Abraão, eles ainda estavam sem fé (ou
seja, 2 Cr. 30.7; Ez. 20.13, 18). Salmo 78.8 contrasta aqueles sem fé com os fiéis.
1. obstinado - BDB 710, KB 770, Qal PARTICÍPIO, cf. Dt. 9.6, 13; 10.16; 31.27
2. rebelde - BDB 598, KB 632, Qal PARTICÍPIO, cf. Dt. 9.34; 31.27
3. coração inconstante - BDB 465, KB 464, Hiphil PERFEITO, cf. Sl. 78.37
4. e cujo espírito não foi fiel a Deus - BDB 52, KB 63, Niphal PERFEITO
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.9-16
9 Os filhos de Efraim, embora armados de arco,
bateram em retirada no dia do combate.
10 Não guardaram a aliança de Deus,
não quiseram andar na sua lei;
11 esqueceram-se das suas obras
e das maravilhas que lhes mostrara.
12 Prodígios fez na presença de seus pais
na terra do Egito, no campo de Zoã.
13 Dividiu o mar e fê-los seguir;
aprumou as águas como num dique.
14 Guiou-os de dia com uma nuvem
e durante a noite com um clarão de fogo.
15 No deserto, fendeu rochas
e lhes deu a beber abundantemente como de abismos.
16 Da pedra fez brotar torrentes,
fez manar água como rios.
78.9-16 Esta estrofe faz alusão ao êxodo. Algumas das alusões não são claras (ou seja, Sl. 78.9), mas muitas são
(Conhecimentos Contextuais, C) muito claras.

525

Efraim pode ser uma forma de se remeter as tribos do norte. José e Josué eram ambos da tribo de Efraim, que
numericamente foi a maior tribo. Efraim e Manassés eram ambos filhos de José com uma mãe egípcia. Jacó
abençoou Efraim acima do primogênito Manassés (Gn. 48.14-20).
78.10 Observe que os VERBOS "guardaram" (BDB 1036, KB 1581, Qal PERFEITO, negativo) e "andar" (BDB 229,
KB 246) são paralelos e descrevem a vida da aliança. A obediência à aliança mosaica era crucial (cf. Lv. 26; Dt.
27-30).
78.11 A atual geração de israelitas esqueceu tudo o que YHWH havia feito por eles durante o êxodo (cf. Dt. 8.1120). Então, nos versículos que seguem muitos dos poderosos atos de libertação de YHWH são enumerados.
78.12 "Zoã" Este termo (BDB 858) se dá a partir de uma raiz egípcia para "fortaleza". Esta fortaleza / forte
estava localizada na região Delta do Egito, também conhecido como Goshen (Delta leste do Nilo), onde os
israelitas se estabeleceram nos dias de Jose. A cidade era conhecida por diferentes nomes em diferentes períodos.
1. Zoã (cf. Nm. 13.22)
2. Tannis
3. Avaris
4. Ramsés (em homenagem a Ramsés II, cf. Êx. 1.11; 12.37; Nm. 33.3).
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.17-20
17
Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele
e se rebelaram, no deserto, contra o Altíssimo.
18
Tentaram a Deus no seu coração,
pedindo alimento que lhes fosse do gosto.
19
Falaram contra Deus,
dizendo: Pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto?
20
Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas,
transbordaram caudais.
Pode ele dar-nos pão também?
Ou fornecer carne para o seu povo?
78.17-20 Esta estrofe continua a descrever os atos dos israelitas ingratos e desobedientes do período do êxodo e
do período da peregrinação no deserto.
78.18 "Tentaram a Deus" O VERBO (BDB 650, KB 702, Piel IMPERFEITO com waw) é usado várias vezes em
relação à Israel testar Deus (cf. Ex. 17.2; Nm. 14.22; Dt. 6.16; Sl. 78.18, 41, 56; 95.9; 106.14).
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.21-33
21
Ouvindo isto, o SENHOR ficou indignado;
acendeu-se fogo contra Jacó,
e também se levantou o seu furor contra Israel;
22
porque não creram em Deus,
nem confiaram na sua salvação.
23
Nada obstante, ordenou às alturas
e abriu as portas dos céus;
24
fez chover maná sobre eles, para alimentá-los,
e lhes deu cereal do céu.
25
Comeu cada qual o pão dos anjos;
enviou-lhes ele comida a fartar.
26
Fez soprar no céu o vento do Oriente
e pelo seu poder conduziu o vento do Sul.
27
Também fez chover sobre eles carne como poeira
e voláteis como areia dos mares.
28
Fê-los cair no meio do arraial deles,
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ao redor de suas tendas.
29
Então, comeram e se fartaram a valer;
pois lhes fez o que desejavam.
30
Porém não reprimiram o apetite.
Tinham ainda na boca o alimento,
31
quando se elevou contra eles a ira de Deus,
e entre os seus mais robustos semeou a morte,
e prostrou os jovens de Israel.
32
Sem embargo disso, continuaram a pecar
e não creram nas suas maravilhas.
33
Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro
e os seus anos, em súbito terror.
78.21-33 a desobediência contínua de Israel faz com que YHWH os julgue. Um exemplo usado é a provisão
sobrenatural de YHWH de carne (codorniz). Ele lhes disse como receber a sua uma bênção, mas novamente eles
desobedeceram (Números cf. 11). Suas ações mostraram a sua atitude para com YHWH.
1. eles não creram, Sl. 78.22
2. não confiaram, Sl. 78.22
3. apesar de tudo isso ainda pecaram, Sl. 78.32
78.22 "creram... confiaram..." Veja Tópico Especial: Acredite, Confiança, Fé e Fidelidade no AT.
78.23 "abriu as portas dos céus" Os "céus" (veja Tópico Especial: Céu e Tópico Especial: Céu e o Terceiro
Céu) eram imaginados como sendo uma cúpula coberta com pele, como um tambor. Esta cúpula separava as
águas de cima para que elas não caíssem na terra. Elas eram imaginadas como tendo janelas que poderiam ser
abertas ou fechadas, dependendo da vontade de Deus e das ações da humanidade (cf. Gn. 7.11; Ml 3.10). Deus
poderia prover:
1. chuva (Genesis)
2. alimentos (Salmo)
3. bênçãos (Malaquias)
78.24-25 "cereal do céu... pão dos anjos" Isso está se referindo ao maná (cf. Êxodo 16). YHWH foi gentil (cf.
Sl. 78.38), mas eles foram rebeldes.
Maná (BDB 577 I) era uma substância branca que apareceu como orvalho. O nome pode vir de Êx. 16.4, "O
que é isso?" Foi uma milagrosa provisão de alimentos durante o período de peregrinação no deserto. Poderiam ser
juntados para apenas um dia de cada vez (provisão diária de Deus) ou eles estragariam (cf. Êx. 16.16-21), exceto
para a véspera do sábado, quando o suficiente para dois dias era juntado e não estragavam (cf. Êx. 16.22-29). Ele
era preparado como farinha. Isto parou quando os israelitas atravessaram o Jordão (cf. Js. 5.12).
78.27 "poeira... areia" Estes são dois dos três termos (pó, areia, estrelas) utilizados para descrever algo
numeroso. Eles são regularmente ligados aos numerosos descendentes dos Patriarcas (isto é, a promessa de Deus a
Abraão, Gn. 12.2).
1. poeira - Gn. 13.16; 28.14; Nm. 23.10
2. areia - Gn. 22.17; 32.12; 2 Sm. 17.11; 1 Rs. 4.20
3. estrelas - Gn 15.5; 22.17; 26.4; Êx. 32.13; Dt. 1.10; 10.22; 28.62
78.29-31 Deus providenciou codornizes, mas as pessoas novamente não confiaram na provisão de Deus e
tentaram reunir uma grande quantidade de aves para o consumo futuro. Isso desagradou a Deus e Seu julgamento
caiu sobre eles (cf. Nm. 11.31-35).
Novamente, mais uma vez no AT, Deus disse ao Seu povo o que fazer, mas eles se recusaram e fizeram da sua
própria maneira. Cada vez que isso acontecia resultava em julgamento! A questão era a "confiança"! E ainda é!
78.33
NASB, NKJV

"dissipassem num sopro"
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NASB margem
"vaidade, um mero sopro"
NRSV
"desaparecem como um sopro"
NJB
"desaparecem em meio"
Este termo (BDB 210 I) é um termo chave em Eclesiastes. Veja a minha nota abaixo de Eclesiastes 1.
Ec. 1.2 "vaidade de vaidades" Este é um superlativo hebraico (cf. 1.2 e 12.8). A palavra significa "vapor",
"respiração" ou "nevoa" (BDB 210 I, cf. Tiago 4.14). Sua ênfase é ou (1) nada ou (2) a transitoriedade da vida
humana. O contexto apoia o segundo (cf. H.C. Leupold, Exposition of Ecclesiastes, p. 41).
Este é um termo chave e frase recorrente neste livro (cf. Ec. 1.2, 14; 2.1, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 26; 3.19; 4.4,
7, 8, 16; 5.7, 10; 6.2, 4, 9, 11, 12; 7.6, 15; 8.10, 14; 9.9; 11.8, 10; 12.8). O termo é usado com moderação em
outros livros da sabedoria. Jó, 5 vezes; Salmos, 9 vezes; e Provérbios, 3 vezes.
Para diferentes teorias sobre como ele vê as declarações fortes neste livro, veja Introdução, Autoria, H. Eu
prefiro a opção nº 1. Este pressuposto teológico será a grade através do qual eu interpreto o livro.
▣ "tudo é vaidade" Observe a raiz, "vaidade" (BDB 210 I), é usada cinco vezes neste versículo! The Handbook
one Ecclesiastes da UBS, diz que o termo deve ser entendido como
1. incompreensível
2. enigmático
3. misterioso
4. impossível de entender
Portanto, ele comunica a realidade de que a vida é repleta de perguntas sem respostas (p. 4). A pessoa com o
conhecimento da sabedoria, vai saber isso, mas vai continuar a confiar em Deus e guardar os seus mandamentos.
Isto refere-se às atividades incertas e imprevisíveis da vida. Estes são o resultado da humanidade caída tentando
viver a vida com sua própria força, independente de Deus. Esta é a condição deixada pela queda (cf. Gn 3)!
O termo hebraico "tudo" (BDB 481), muitas vezes é traduzido como "todas as coisas", é uma palavra comum, e
é usado muitas vezes em Eclesiastes (ou seja, 9 vezes no capítulo 1; 17 vezes no capítulo 2; 13 vezes no capítulo
3, etc.) Qoheleth usa essa linguagem inclusiva para expressar sua ênfase teológica sobre:
1. o controle e soberania de Deus
2. a ineficácia e transitoriedade humana
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.34-39
34
Quando os fazia morrer, então, o buscavam;
arrependidos, procuravam a Deus.
35
Lembravam-se de que Deus era a sua rocha
e o Deus Altíssimo, o seu redentor.
36
Lisonjeavam-no, porém de boca,
e com a língua lhe mentiam.
37
Porque o coração deles não era firme para com Ele,
nem foram fiéis à sua aliança.
38
Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói;
antes, muitas vezes desvia a sua ira
e não dá largas a toda a sua indignação.
39
Lembra-se de que eles são carne,
vento que passa e já não volta.
78.34-39 Esta estrofe descreve o falso arrependimento dos israelitas sobreviventes e a reação de YHWH para com
eles:
1. o arrependimento aparente, Sl. 78.34-35
a. eles o buscavam
b. eles se arrependeram
c. eles procuravam a Deus
d. eles se lembravam que Deus era a sua Rocha / Redentor
2. seus verdadeiros pensamentos / ações (Sl. 78.36-37)
a. eles lisonjeavam-no com mentiras (Sl. 78.36 a e b, cf. Is. 29.13)
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b. o coração deles não era firme para com Ele
c. eles não eram fiéis à sua aliança
3. Reações de YHWH (Sl. 78.38-39)
a. Ele é misericordioso (cf. Êx. 34.6; Ne. 9.17; Sl. 103.8, veja Tópico Especial: Características de Deus de
Israel)
b. Ele perdoa (lit. "cobriu”), BDB 497, KB 493, Piel IMPERFEITO)
c. Ele não os destrói
d. Ele desvia (lit. "virou em outra direção") a Sua ira
e. Ele não dá largas a toda a sua indignação
f. Ele lembra-se de que eles são carne (cf. Sl. 103.14), que está aqui hoje e se vai amanhã
Salmo 78.38-39 não significa que eles não foram julgados (cf. Sl. 78.34a), mas que YHWH não os destruiu
completamente.
Salmo 78.38-39 é usado em muitos escritos rabínicos. É um resumo do caráter de Deus (cf. Ex. 34.6; Ne. 9.17;
Sl. 103.8-14).
78.35 Observe os diferentes nomes e títulos para Divindade.
1. Elohim (BDB 43, KB 52)
2. a sua rocha (cf. Sl. 18.2; 19.14).
3. El (BDB 42, KB 48)
4. Elyon (BDB 751, KB 832)
5. seu Redentor (cf. Sl. 19.14)
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.40-53
40
Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto
e na solidão o provocaram!
41
Tornaram a tentar a Deus,
agravaram o Santo de Israel.
42
Não se lembraram do poder dele,
nem do dia em que os resgatou do adversário;
43
de como no Egito operou ele os seus sinais
e os seus prodígios, no campo de Zoã;
44
e converteu em sangue os rios deles,
para que das suas correntes não bebessem.
45
Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem
e rãs que os destruíssem.
46
Entregou às larvas as suas colheitas
e aos gafanhotos, o fruto do seu trabalho.
47
Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas
e os seus sicômoros, com geada.
48
Entregou à saraiva o gado deles
e aos raios, os seus rebanhos.
49
Lançou contra eles o furor da sua ira:
cólera, indignação e calamidade,
legião de anjos portadores de males.
50
Deu livre curso à sua ira;
não poupou da morte a alma deles,
mas entregou-lhes a vida à pestilência.
51
Feriu todos os primogênitos no Egito,
as primícias da virilidade nas tendas de Cam.
52
Fez sair o seu povo como ovelhas
e o guiou pelo deserto, como um rebanho.
53
Dirigiu-o com segurança, e não temeram,
ao passo que o mar submergiu os seus inimigos.
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78.40-53 Parece haver uma confusão nessa estrofe entre o julgamento de YHWH sobre os israelitas (cf. Sl. 78.4042) e seu julgamento sobre o Egito durante o êxodo. As pragas que aludem a Sl. 78.43-51 foram direcionadas para
a liderança egípcia recalcitrante.
Em vez de YHWH julgar a infidelidade de Israel (ou seja, o período da peregrinação no deserto, cf. Sl. 78.4043), Ele foi um pastor para eles (Sl. 78.52-53).
Observe como a falta de fé de Israel é caracterizada.
1. eles se rebelaram contra Ele, Sl. 78.40
2. eles O provocaram, Sl. 78.40
3. eles O tentaram, Sl. 78.41
4. eles O agravaram, Sl. 78.41
5. eles não se lembraram do Seu poder / sinais / prodígios, Sl. 78.42
78.44-51 Estes versículos descrevem as pragas do Egito.
1. água / rio de sangue - Êx. 7.17-19
2. moscas - Êx. 8.16-18
3. rãs - Êx. 8.2-6
4. larvas / gafanhotos - Êx. 8.21; 10.4-6
5. chuva de pedra - Êx. 9.18
6. praga / doença - Ex. 9.8-10
7. morte do primogênito - Êxodo 11
A ordem e o número não são exatos, mas, obviamente, as dez pragas do Êxodo 7-11 é o que está sendo referido, a
menos que estas se tornem expressões idiomáticas do julgamento de YHWH.
78.49 Este versículo usa uma litania de termos para descrever a ira de Deus (Sl. 78.38).
1. furor da ira - BDB 354 CONSTRUCTO BDB 60 I
2. cólera - BDB 720
3. indignação - BDB 276
4. calamidade - BDB 865
5. legião de anjos portadores de males
o número 5 é uma expressão idiomática que personifica os elementos da ira de Deus. Êxodo relata a morte dos
primogênitos nas casas sem identificação, é o próprio Deus realiza este evento (cf. Êx 11.4; 12.12). Isto
posteriormente se tornou a compreensão do judaísmo do "Anjo da Morte" (ie, Samael ou Azrael), mas a Bíblia
não menciona especificamente ele, embora 2 Sm. 24.16; 2 Rs. 19.35; 1 Cr. 21.15; Is. 37.36, implica o Anjo da
Morte. Os rabinos também afirmam que Sl. 89.48 se refere a ele (ou seja, Targum "vendo o anjo da morte"). O
ponto teológico é que Deus, não Satanás ou um anjo, controla a morte!
78.50 Esta é uma expressão idiomática de preparação para uma ação. As próximas duas linhas mostram que, neste
caso, era o julgamento de YHWH.
78.52 Deus como pastor é um tema recorrente nos Salmos de Asafe. Veja a nota em Sl. 77.20.
78.53 Este versículo tem duas alusões históricas.
1. "dirigiu-o" refere-se ao Shekinah nuvem de glória que guiou os israelitas (cf. Êx. 13.21; 14.19, 24; 33.9, 10)
2. "o mar submergiu seus inimigos" refere-se à abertura do Mar Vermelho e, em seguida, a água retornando e
afogamento os soldados e carros da elite do Egito (cf. Êxodo 14-15)
NASB (REVISADO) TEXTO: 78.54-64
54
Levou-os até à sua terra santa,
até ao monte que a sua destra adquiriu.
55
Da presença deles expulsou as nações,
cuja região repartiu com eles por herança;
e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel.
56
Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram,
e não lhe guardaram os testemunhos.
57
Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais;
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desviaram-se como um arco enganoso.
58
Pois o provocaram com os seus altos
e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura.
59
Deus ouviu isso, e se indignou,
e sobremodo se aborreceu de Israel.
60
Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló,
a tenda de sua morada entre os homens,
61
e passou a arca da sua força ao cativeiro,
e a sua glória, à mão do adversário.
62
Entregou o seu povo à espada
e se encolerizou contra a sua própria herança.
63
O fogo devorou os jovens deles,
e as suas donzelas não tiveram canto nupcial.
64
Os seus sacerdotes caíram à espada,
e as suas viúvas não fizeram lamentações.

78.54-64 Esta estrofe narra a conquista e o assentamento da Terra Prometida (Gn. 15.12-21). As tribos de Canaã
(veja Tópico Especial: Habitantes Pré-Israelitas da Palestina) foram derrotadas e removida por Deus por causa do
seu pecado. Tragicamente a mesma coisa acontece com as tribos israelitas.
78.55b O livro de Josué, capítulos 12-19, descreve a atribuição divina da terra para os filhos de Jacó.
78.56-58 Estas linhas da poesia descreve o pecado e a rebelião de Israel, o que torna ainda mais terrível por causa
de tudo o que Deus tinha feito por eles (cf. Lucas 12.48).
1. eles tentaram Deus, Sl. 78.56a
2. eles resistiram a Deus, Sl. 78.56a
3. eles não guardaram a Sua aliança, Sl. 78.56b
4. eles tornaram atrás, Sl. 78.57a
5. eles se portaram aleivosamente como seus pais, Sl. 78.57a
6. eles desviaram-se como um arco enganoso, Sl. 78.57b
7. eles O provocaram com a idolatria dos cananeus, Sl. 78.58a
8. eles O incitaram a zelo com imagens esculpidas, Sl. 78.58b
78.59-64 Estes versículos descrevem o que Deus fez a Israel, à luz de suas ações (Sl. 78.56-58).
1. Ele se indignou
2. Ele se aborreceu com Israel
3. Ele abandonou o tabernáculo de Siló (cf. 1 Sm. 4.11)
4. Ele permitiu que Israel fosse derrotado
5. Ele entregou Seu povo à espada
6. Ele se encolerizou contra a sua própria herança
a. o fogo devorou os jovens deles
b. as suas donzelas não tiveram canto nupcial
c. os seus sacerdotes caíram à espada
d. e as suas viúvas não fizeram lamentações
as escolhas humanas têm consequências, tanto temporais quanto eternas!
78.62 "Sua herança" Este é um paralelo ao "seu povo" (cf. Sl. 106.40). A origem desta imagem está em
Dt. 9.29. Esta, como tantas outras imagens, é relacionada à família.
78.63 "fogo" Veja Tópico Especial: Fogo.
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NASB (REVISADO) TEXTO: 78.65-72
65
Então, o Senhor despertou como de um sono,
como um valente que grita excitado pelo vinho;
66
fez recuar a golpes os seus adversários
e lhes cominou perpétuo desprezo.
67
Além disso, rejeitou a tenda de José
e não elegeu a tribo de Efraim.
68
Escolheu, antes, a tribo de Judá,
o monte Sião, que ele amava.
69
E construiu o seu santuário durável como os céus
e firme como a terra que fundou para sempre.
70
Também escolheu a Davi, seu servo,
e o tomou dos redis das ovelhas;
71
tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias,
para ser o pastor de Jacó, seu povo,
e de Israel, sua herança.
72
E ele os apascentou consoante a integridade do seu coração
e os dirigiu com mãos precavidas.
78.65-72 Esta estrofe final descreve como Deus transformou Sua ira para continuar seus propósitos redentores
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
1. Deus é descrito como uma pessoa que tem sentimento (veja Tópico Especial: Deus descrito como humano
(antropomorfismo))
2. Ele derrota os adversários de seu povo
3. Ele lhes dá uma reprovação eterna
4. Ele reorienta a ordem das tribos para a posições de liderança
a. rejeita José e Efraim
b. escolhe a tribo de Judá (Gn. 49.8-12; Dt. 33.7)
5. Ele escolhe localizar o templo em Judá no Monte Moriá (chamado Sião)
6. Ele escolhe Davi como seu líder especial (e seus descendentes, cf. 2 Samuel 7)
a. descrito como um pastor
b. tem um coração integro
c. tem mãos hábeis
Com a alusão à rejeição das tribos do norte e escolha de Deus por Judá, parece que esta forma final deste salmo,
foi escrita após a queda de Israel / Efraim / Samaria em 722 AC para a Assíria.
Esta estrofe é um bom exemplo de como Deus afirma sua soberania. A expectativa cultural é alterada para
mostrar o controle de Deus.
1. Judá, não Efraim
2. Sião, não Siló
3. Davi, não os outros filhos de Jessé
Isto é semelhante, teologicamente, aos Patriarcas que se casaram com mulheres estéreis. Seus filhos foram
presentes sobrenaturais de Deus. Ele está no controle do tempo, do espaço, da história, da eleição, e da salvação!
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SALMO 79
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um lamento sobre a
destruição de Jerusalém, e
uma oração por Ajuda
Introdução MT
Um Salmo de Asafe

Uma canção triste e uma
oração por Israel,
destruída pelos inimigos

Oração pela libertação
dos inimigos nacionais

Uma oração pela
libertação da Nação

Um lamento nacional

79.1-7

79.1-7

79.1-4

79.1-7

79.1-2
79.3-5

79.5-7
79.6-7
79.8-13

79.8-10

79.8-10

79.8-10

79.8-9
79.10-11

79.11-12

79.11-13

79.11-13
79.12-13

79.13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 79.1-7
1
Ó Deus, as nações invadiram a tua herança,
profanaram o teu santo templo,
reduziram Jerusalém a um montão de ruínas.
2
Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus
e a carne dos teus santos, às feras da terra.
3
Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém,
e não houve quem lhes desse sepultura.
4
Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos,
o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam.
5
Até quando, SENHOR? Será para sempre a tua ira?
Arderá como fogo o teu zelo?
6
Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem
e sobre os reinos que não invocam o teu nome.
7
Porque eles devoraram a Jacó
e lhe assolaram as moradas.
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79.1-3 Estes versículos delineiam o que os invasores Gentis têm feito com as pessoas da aliança (VERBOS
PERFEITOS).

1. invadiram a tua herança (lit. "entraram") - BDB 97, KB 112, Qal PERFEITO
2. profanaram o teu santo templo - BDB 379, KB 375, Piel PERFEITO
3. reduziram Jerusalém a um montão de ruínas (lit. "colocar", "lugar", "estabelecer") - BDB 962, KB
1321, Qal PERFEITO
4. Deram os cadáveres... por cibo as aves - BDB 678, KB 733, Qal PERFEITO, cf. Jr. 7.33; 16.4; 19.7; 34.20
5. Derramaram como água o sangue deles - BDB 1049, KB 1629, Qal PERFEITO, cf. Sl. 79.6, 10
6. não houve quem lhes desse sepultura - BDB 868, KB1064, Qal PARTICÍPIO
Os judeus não conseguiam entender como o seu Deus poderia permitir a invasão da terra e a profanação do
templo (isto é, Habacuque). Isto parecia questionar o Seu:
1. poder
2. promessas
3. propósito para Israel
Salmo 79.8-13 dá a resposta (cf. Dn. 9.1-14).
79.1 "Ó DEUS " Este é o primeiro de vários VOCATIVOS .
1. ó Deus (Elohim), Sl. 79.1
2. ó SENHOR (YHWH), Sl. 79.5
3. ó Deus (Elyon), Sl. 79.9
4. ó Senhor (Adonai), Sl. 79.12
A AB acrescenta mais dois (p. 249).
5. ó Deus, Sl. 79.6
6. ó Autor, Sl. 79.8
▣ "Tua herança" Observe o número de vezes que o salmista acentua que os objetos do ataque pertencem a
YHWH:
1. Sua herança, Sl. 79.1
2. Seu templo, Sl. 79.1
3. Seus servos, Sl. 79.2, 10
4. pela a glória do Teu nome, Sl. 79.9
5. por amor do Teu nome, Sl. 79.9
6. Teu povo, Sl. 79.13
7. ovelhas do teu pasto, Sl. 79.13
▣ "de ruínas" Este é um termo raro (BDB 730), que é usado duas vezes em Miqueias.
1. para a destruição de Samaria, Mq. 1.6
2. para a destruição de Jerusalém, Mq. 3.12 (citado em Jr. 26.18)
Este Salmo parece refletir a queda de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 AC (veja 2 Reis 25; 2 Crônicas 36 e
Lamentações).
79.2 Ser indevidamente enterrado era um horror para as pessoas da ANE. Ser comido por animais era uma
perspectiva temível (cf. Jr. 7.33; 8.2; 34.20; Ez. 29.5; 32.4-6; 33.27; 39.4-5, 17-20). Salmo 79.2 é um
cumprimento da maldição pela desobediência em Dt. 28.26!
TÓPICO ESPECIAL: PRÁTICAS DE SEPULTAMENTO
I. Mesopotâmia
A. O sepultamento apropriado era muito importante para uma vida feliz depois da morte, que foi muitas
vezes visto como uma extensão desta vida (veja o Tópico Especial: Onde Estão os Mortos?)
B. Um exemplo de uma maldição mesopotâmica era: "que a terra não receba seus cadáveres”.
II. Antigo Testamento
A. O sepultamento apropriado era muito importante (cf. Ec. 6:3).
B. Era feito muito rápido (cf. Sara em Gênesis 23 e Raquel em Gn. 35.19 e observe Deut. 21.23).
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C. Sepultamento impróprio era um sinal de rejeição e pecado.
1. Deuteronômio 28.26
2. Isaías 14.20
3. Jeremias 8.2; 22.19
D. Os sepultamentos eram feitos se possível em sepulcros de família ou jazigo da área de residência (ou
seja, “dormiu com seus pais”)
E. Não havia embalsamamento, como no Egito. O homem veio do pó e deve retornar ao pó (ex. Gn.
3.19; Sl. 103.14; 104.29). Além disso, observe o Tópico Especial: Cremação.
F. No Judaísmo rabínico era difícil equilibrar um respeito apropriado e manuseio do com o conceito de
impureza cerimonial relacionado aos corpos mortos.
III. Novo Testamento
A. O sepultamento seguia a morte rapidamente, geralmente dentro de vinte e quatro horas. Os Judeus
frequentemente vigiavam o sepulcro durante três dias, acreditando que a alma poderia retornar ao corpo
dentro dessa sessão de tempo (cf. João 11.39).
B. O sepultamento envolvia a limpeza e envolvimento do corpo em tiras (cf. João 11.44; 19.39, 40).
C. Não havia distinção entre os procedimentos de sepultamento (ou itens colocados na sepultura)
judaico ou cristão na Palestina do primeiro século.
79.3 A primeira linha desse versículo faz alusão ao procedimento de um ritual onde o sangue do sacrifício era
derramado na base do altar sacrificial, depois uma pequena quantidade era passada sobre as pontas do altar (ou
seja, Lv. 4.7). Jerusalém foi destruída como um ritual de sacrifício e os corpos dos mortos como um banquete para
os animais selvagens.
79.4 O povo da aliança se tornou
1. uma reprovação (lit. "um insulto", BDB 357) para seus vizinhos gentios, cf. Sl. 44.13; 69.9, 19; 80.6; 89.41
2. um escárnio (lit. "ridicularizado", BDB 541), cf. Sl. 44.13; Ez. 23.32; 36.4
3. uma zombaria, cf. Sl. 44.13; Jr. 20.8 (SUBSTANTIVO, BDB 887, é usado apenas três vezes e a
forma VERBAL usada mais quatro vezes no AT)
Isto era exatamente o oposto do propósito de YHWH para Israel, que era ajudar as nações a conhecê-Lo e virem a
Ele (cf. Ez 36.22-23).
79.5 Estas três questões,
1. Até quando? (cf. Sl. 13.1; 74.10; 80.4; 89.46; 90.13; 94.3)
2. Será para sempre a Tua ira? (cf. Sl. 44.23; 74.1; 77.7; 85.5; 89.46)
3. Arderá como fogo o Teu zelo? (cf. Sl. 89.46)
são o foco da confusão e da oração de Israel. O relacionamento especial de YHWH com os descendentes de
Abraão, mudou? (cf. Sl. 89.1-4)?
YHWH tem um propósito imutável para Israel (cf. Lv. 26; Deuteronômio 27-30, veja Tópico Especial: Eterno
Plano Redentor de YHWH), mas eles devem lembrar que as promessas de proteção, provisão e presença são
condicionais (veja Tópico Especial: Aliança). Cada geração deve abraçar e viver a aliança. Lembre-se os Salmos
são parte dos "dois caminhos" do AT (cf. Dt 30.15-20; Salmo 1).
79.6-7 Esta é uma oração ("derramar", BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERATIVO) para YHWH agir em julgamento e
libertação (cf. Sl. 79.9) de Seu povo da aliança (cf. Jr. 10.25). Observe como as nações (BDB 156) são
caracterizadas:
1. que não te conhecem (veja Tópico Especial: Conhecer)
2. que não invocam o teu nome (veja Tópico Especial: Sombra como uma Metáfora para a Proteção e
cuidados)
Deve ser lembrado que as nações
1. não tem a verdadeira revelação
2. são controlados pelos ídolos pagãos de inspiração demoníaca
Israel era para ser "o" canal das revelações de YHWH sobre si próprio. Não é de se surpreender que as nações
agiam de modo inadequado (cf. Sl. 79.7). O que é surpreendente é que Israel, com todos os benefícios espirituais
(cf. Rm. 9.4-5), agiu da mesma maneira que as outras nações (cf. Lucas 12.48)!
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79.7 "Porque eles" A MT usa "porque ele", mas as versões antigas usam "eles" (LXX, siríaco, Vulgata). A
mudança envolve apenas uma revocalização.
NASB, NRSV
"moradas"
NASB margem
"pasto"
NKJV
"lugares de habitação"
TEV
"país"
NJB, JPSOA
"casa"
REB
"pátria"
Esta raiz (BDB 627) tem vários significados.
1. residência de um pastor (ou seja, Jr. 33.12) ou pessoa (ou seja, Jó 18.15)
2. habitação de uma nação (ou seja, Jr. 31.23 – Judá; 49.20 - Edom; 50.45 - Babilonia)
3. uma cidade (cf. Is. 33.20)
4. postos remotos militares (NIDOTTE, vol 3, p 55, ou seja, Sl. 79.7; Is. 27.10; Jr. 10.25; 25.30)
5. habitação (ou seja, da terra, cf. Jr. 25.30)
6. lugar de descanso (BDB 628, cf. Is. 32.18 paralelos)
Salmo 79.7 segue a utilização do nº 2.
NASB (REVISADO) TEXTO: 79.8-13
8
Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais;
apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias,
pois estamos sobremodo abatidos.
9
Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome;
livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome.
10
Por que diriam as nações: Onde está o seu Deus?
Seja, à nossa vista, manifesta entre as nações
a vingança do sangue que dos teus servos é derramado.
11
Chegue à tua presença o gemido do cativo;
consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte.
12
Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos, sete vezes tanto,
o opróbrio com que te vituperaram.
13
Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto,
para sempre te daremos graças;
de geração em geração proclamaremos os teus louvores
79.8-9 Duas questões importantes surgem nestes versículos.
1. A oração de Israel para Deus para lembrar sua aliança
2. A oração de Israel para Deus não se lembrar de sua rebelião contínua e sua desobediência à aliança.
Eles baseiam suas orações no fato de que as nações entenderão mal YHWH (cf. Sl. 79.10).
Estes dois versículos têm quatro IMPERATIVOS DE SÚPLICA e dois IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS.
1. Não recordes - BDB 269, KB 269, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. Apressem-se - BDB 554, KB 553, Piel IMPERATIVO
3. ao nosso encontro - BDB 869, KB 1068, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
4. assiste-nos - BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO
5. livra-nos - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
6. perdoa-nos nossos pecados - BDB 497, KB 493, Piel IMPERATIVO
79.8 a linha 1 é uma alusão à questão teológica da transferência do pecado (e / ou bênção / perdão) às gerações
futuras. Nos Dez Mandamentos
1. os resultados do pecado são visitados na terceira e quarta gerações (cf. Êx. 20.5; Dt. 5.9)
2. benignidade para muitas gerações para aqueles que amam YHWH e guardam os Seus mandamentos (cf. Êx.
34.7; Dt. 5.10; 7.9)
Ambos os efeitos do pecado e da misericórdia movem através do tempo, mas cada um é baseado nas escolhas
humanas!
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79.9 "ó Deus e Salvador" Esta frase é um título repetido para o Deus de Israel (cf. Sl. 18.46; 24.5; 25.5; 27.9;
65.5; 85.4).
A BDB lista várias maneiras das quais o termo "salvação" (BDB 447) é usado no AT:
1. FEMININO
a. bem-estar e prosperidade
b. libertação
c. a salvação dos males externos (ou seja, Sl. 78.22; 80.2).
d. vitória (Sl. 20.5; 21.1, 5; 44.4)
2. MASCULINO
a. segurança, bem-estar e prosperidade (Sl. 12.5)
b. salvação (aqui)
c. vitória (Sl. 20.6).
79.10-13 Observe os dois tipos de pessoas (ou seja, israelitas - Gentios). Os gentios são ignorantes sobre YHWH e
agem de modo inadequado. Israel pede pelo julgamento, a fim de que seu povo possa:
1. "daremos graças" - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO
2. "proclamaremos os Teus louvores" - BDB 707, KB 765, Piel IMPERFEITO
É chocante ver a dor do salmista sobre a queda de Jerusalém, a profanação do templo, e do exílio da descendência
de Davi. No entanto, pela fé, ele ainda pode vislumbrar um momento futuro de louvor!
79.10 "Onde está o seu Deus?" As nações fazer uma pergunta poderosa (cf. Sl. 42.3,10; 115.2). No Salmo 42 é
perguntado por outros israelitas, mas no Salmo 115 e aqui, pelos gentios. Eles estão buscando informações ou
querem ridicularizar o Deus de Israel? A segunda opção é óbvia a partir do contexto, mas a primeira opção é o
propósito final de Deus (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
79.11 "preserva os sentenciados à morte" Esta é uma frase rara (cf. Sl. 102.20). Pode referir-se a:
1. aqueles sobreviventes exilados da invasão
2. aqueles que aguardavam a execução
3. aqueles mantidos no templo (JPSOA nota de rodapé, cf. Sl. 79.13)
79.12 "sete vezes" O número sete geralmente denota "perfeição" (veja Tópico Especial: Números Simbólicos na
Escritura) mas aqui denota um julgamento (cf. Dt. 28.25; Sl. 12.6; Pr. 6.31) completo (cf. Gn. 4.15, 24).
▣ "tanto" O termo "seio" (BDB 300) é usado em muitos sentidos na Bíblia. Aqui denota a parte interna de uma
pessoa (cf. Sl. 35.13; Jr. 32.18). O salmista está orando por um julgamento completo sobre os invasores gentios
(ou seja, Is. 65.6, 7).
▣ "opróbrio com que te vituperaram" O SUBSTANTIVO e o VERBO "vituperar" ou "provocar" (BDB 357, cf. Sl.
74.10, 18 e uma raiz similar em Sl. 74.22; Lm. 3.30, 61; 5.1) é usado muitas vezes nas Escrituras. O salmista vê
um ataque a Jerusalém como um ataque a YHWH.
79.13 "as ovelhas do Teu pasto" É interessante que nos Salmos de Asafe este tema conclui Salmos 77, 78 e 79
(também note como o Salmo 80 começa). Ele reflete o poder, a verdade pessoal / cenário do Salmo 23!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que 586 AC é o melhor palpite sobre o cenário histórico deste Salmo?
2. Por que Deus estava irado com seu povo? Neste Salmo quem é o Seu povo?
3. O pecado passa / afeta as próximas gerações?
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4. Como Sl. 79.10 esta relacionado com o propósito redentor eterno de Deus? (veja Tópico Especial: Eterno
Plano Redentor de YHWH).
5. Como Sl. 79.12b está relacionado com a oração pelo perdão e libertação?
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SALMO 80
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus implorou para resgatar seu
povo das suas Calamidades
Introdução MT
Para o diretor do coro; de Set para
El Shoshannim; Eduth.
Um Salmo de Asafe

Oração pela
restauração de Israel

Oração pela libertação
dos inimigos
nacionais

Uma oração pela
restauração da nação

Oração pela restauração de Israel

80.1-3

80.1-2

80.1-2

80.1-2

80.1-2

80.3

80.3

80.3

80.3

80.4-6

80.4-6

80.4-6

80.4-6

80.7

80.7

80.7

80.7

80.8-11

80.8-13

80.8-15

80.8-9

80.4-7

80.8-13

80.10-11
80.12-13
80.14-19

80.14-18

80.12-13
80.14-18

80.14-16
80.16-18
80.17-18

80.19

80.19

80.19

80.19

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Observe os diferentes nomes / títulos da Divindade de Israel.
1. Pastor de Israel, Sl. 80.1 (veja nota no Sl. 23.1)
2. O Deus (Elohim), Sl. 80.3
3. SENHOR (YHWH), Sl. 80.4, 19
4. Deus dos exércitos, Sl. 80.4, 7, 14, 19
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
B. Há uma frase de coro que conclui várias estrofes Sl. 80.1-3, 4-7, 14-19. Ela tem dois IMPERATIVOS e
um COORTATIVO. É uma oração por misericórdia, perdão e restauração.
C. Pode haver uma referência "messiânica", relacionado
1. "rebentos" (BDB 488), que pode ter conexões teológicas a "Ramo" (BDB 666, cf. Is. 4.2; 11.1; 53.2; Jr.
23.5) e para "broto" (BDB 855, cf. Jr. 33.15; Zc. 3.8; 6.12)
2. "o homem de sua mão direita"
3. "o filho do homem que fortaleceste para Ti"
4. possivelmente, "Pastor de Israel", o que traria conotações de uma semente de Davi
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A outra opção é que todas as imagens relacionam-se com a nação de Israel ou Judá.
D. Devido à colocação deste Salmo (ou seja, nos Salmos de Asafe) e Sl. 80.12-13 apontando para uma invasão
de Judá, a data é possivelmente 586 AC
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 80.1-3
1
Dá ouvidos, ó pastor de Israel,
tu que conduzes a José como um rebanho;
tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor.
2
Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder
e vem salvar-nos.
3
Restaura-nos, ó Deus;
faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
80.1-3 Esta estrofe é composta de uma série de IMPERATIVOS DE PEDIDO.
1. dá ouvidos, Sl. 80.1 - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
2. esplendor, Sl. 80.1 - BDB 422, KB 424, Hiphil IMPERATIVO
3. desperta, Sl. 80.2 - BDB 734, KB 802, Polel IMPERATIVO
4. vem salvar-nos, Sl. 80.2 - BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
5. restaurar-nos, Sl. 80.3 - BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO
6. resplandecer, Sl. 80.3 - BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO (isto pode refletir a bênção Aronica de Nm
6.25, observe também Sl 31.16)
7. seremos salvos, Sl. 80.3 - BDB 446, 448, Niphal COORTATIVO
80.1 "pastor de Israel" Esta frase denota a presença e o terno cuidado de Deus (cf. Gn. 49.24; Sl. 23.1-3) e
também está ligado a Davi, que foi chamado por Deus de cuidador das ovelhas. Isso torma alusão messiânica em
Sl. 80.15-17 mais provável (veja Conhecimentos Contextuais, C).
Observe como Deus é caracterizado.
1. Que conduziu José como um rebanho (José também é mencionado em Sl. 77.15; 78.67)
2. Que está entronizado acima dos querubins. Esta é uma alusão a Êxodo 25.22. YHWH simbolicamente
habitou cima do acento da misericórdia da arca da aliança entre dois querubins (cf. 1 Sm. 4.4; 2 Sm. 6.2; Sl.
99.1). Este foi o lugar onde o céu e a terra se encontraram no lugar da misericórdia e revelação!
Para " querubins " veja Tópico Especial: Querubim.
▣ "esplendor" Esta ênfase no envolvimento de Deus nos assuntos terrenos e diários de Israel é descrito como
uma luz que vem de cima da arca. Observe que o refrão neste Salmo (cf. Sl. 80.3, 7, 19) usa um outro VERBO
IMPERATIVO (BDB 21, KB 24) denotando luz. A Luz na ANE era um símbolo da revelação / saúde e bondade. No
AT, muitas vezes, se relaciona com o brilho de uma teofania (aparência física de Deus). Observe Sl. 50.2; 94.1,
bem como a Shekinah a nuvem de glória durante o êxodo e o período de Peregrinação do Deserto (ou seja, Ex.
13.21-22; 33.9).
Deus é luz - Sl. 27.1; Is. 60.20; Mq. 7.8; Tg. 1.17; 1 Jo. 1.5
Jesus é a luz - Is. 9.2; Jo. 1.4; 8.12; 12.35, 46
os crentes são luz - Mt. 5.14-16; Jo. 8.12b
80.2 Há questionamentos do porque apenas estas tribos são mencionadas. A partir Nm. 2.18-24 nós sabemos que
eles acampavam juntos no lado oeste do tabernáculo enquanto viajavam pelo deserto.
Efraim e Manassés eram os filhos de José. José e Benjamin foram os filhos da esposa favorita de Jacó, Rachel.
Os filhos de José foram integralmente adotados por Jacó (ou seja, treze tribos) e tornaram-se a maior tribo
quando a monarquia unida (ie, Saul, Davi, Salomão) se dividiu em 922 AC Eles se tornaram os líderes da coalizão
norte conhecida como Israel, Samária ou Efraim. O primeiro líder / rei era um líder Efraimita, Jeroboão I.
Benjamin tornou-se parte da coalizão do sul de Judá, juntamente com a maioria dos levitas. Simeão já havia
sido incorporada a Judá, portanto, pode ser uma maneira de se referir a todos o povo da aliança.
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80.3 Este refrão (cf. Sl. 80.7, 19) mostra que este salmo foi escrito durante um tempo de dificuldade nacional. Se
Salmos 77-80 de Asafe vêm do mesmo período histórico, então este é possivelmente relacionado à invasão de
Judá por Babilônia sob o comando Nabucodonosor. Ele invadiu várias vezes (ou seja, 605, 597, 586, 582 AC),
mas é possível ver este Salmo como relacionado com a queda de Israel, em 722 AC, quando Samaria caiu após um
cerco de três anos feita pela Assíria. The Jewish Stud Bible (p. 1372) sugere que ele foi originalmente escrito na
queda de Samaria, mas foi reformulado para se referir à queda de Jerusalém por causa da proximidade e das
conexões das frases de Salmo 79, que é, obviamente, 586 AC
Pelo fato de Sl. 80.14 usar o mesmo IMPERATIVO (BDB 996, KB 1427), alguns estudiosos veem isto como um
refrão adicional, tendo assim cada estrofe o mesmo fechamento. No entanto, Sl. 80.14 não é o mesmo, até o
mesmo VERBO é um Qal e não Hiphil.
NASB (REVISADO) TEXTO: 80.4-7
4
Ó SENHOR, Deus dos Exércitos,
até quando estarás indignado contra a oração do teu povo?
5
Dás-lhe a comer pão de lágrimas
e a beber copioso pranto.
6
Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos,
e os nossos inimigos zombam de nós a valer.
7
Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos;
faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
80.4-7 Esta estrofe é um apelo a Deus para intervir em favor do Seu povo.
1. Até quando estarás indignado - a questão da ação ou inação de Deus é recorrente (cf. Sl. 74.10; 90.13; 94.3;
Pr. 1.22)
2. Dás-lhe a comer pão de lágrima (imagem poderosa, cf. Sl. 42.3; 102.9)
3. Beber copioso pranto (lit. "terceira parte", BDB 1026 I, apenas aqui e Is. 40.12)
4. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos (cf. Sl. 44.13; 79.4; Ez. 5.14; 22.4; Dn. 9.16)
5. os nossos inimigos zombam de nós a valer (para nós). A TEV e a NJB seguem a LXX, "os nossos inimigos
zombam de nós."
Estas consequências da desobediência da aliança de Israel / Judá e a idolatria são exatamente o oposto do que
Deus queria que eles fizessem em relação aos seus vizinhos Gentios da ANE. Eles deveriam ser uma luz (cf. Ez.
36.22-23), mas tornaram-se uma piada (cf. Sl. 79.10; 115.2).
NASB (REVISADO) TEXTO: 80.8-13
8
Trouxeste uma videira do Egito,
expulsaste as nações e a plantaste.
9
Dispuseste-lhe o terreno,
ela deitou profundas raízes e encheu a terra.
10
Com a sombra dela os montes se cobriram,
e, com os seus sarmentos, os cedros de Deus.
11
Estendeu ela a sua ramagem até ao mar
e os seus rebentos, até ao rio.
12
Por que lhe derribaste as cercas,
de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho?
13
O javali da selva a devasta,
e nela se repastam os animais que pululam no campo.
80.8-13 Esta estrofe usa a vinha como uma metáfora para o povo da aliança.
1. YHWH os tirou do Egito (como prometeu em Gênesis 15.12-21)
2. YHWH derrotou as tribos cananeias (ou seja, a conquista de Josué)
3. YHWH os colocou em bom solo na Terra Prometida
Mesmo com todas estas bênçãos divinas eles foram infiéis (cf. Ne. 9; Salmo 78). Assim, as maldições de Levítico
26 e Deuteronômio 27-30 entraram em vigor.
1. A sua proteção (isto é, a cerca da vinha) foi removida
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2. Ele permitiu que os invasores tomassem Canaã (Sl. 80.12-13). Assim como os israelitas expulsaram os
cananeus pecaminosos (ou seja, Gênesis 15.12-21), agora o povo da aliança pecaminoso é removido.
80.8 "videira" Isto pode referir-se a todo o povo da aliança (cf. Isaías 5; Oséias 10.1) ou ser uma referência
específica ao reino do norte (Gn 49.22).
80.11 "mar... rio" Isso se refere ao Mediterrâneo a oeste e as águas da cabeceira do rio Eufrates ao nordeste (cf.
Ex. 23.31).
NASB (REVISADO) TEXTO: 80.14-19
14
Ó Deus dos Exércitos, volta-te, nós te rogamos,
olha do céu, e vê, e visita esta vinha;
15
protege o que a tua mão direita plantou,
o sarmento que para ti fortaleceste.
16
Está queimada, está decepada.
Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto.
17
Seja a tua mão sobre o povo da tua destra,
sobre o filho do homem que fortaleceste para ti.
18
E assim não nos apartaremos de ti;
vivifica-nos, e invocaremos o teu nome.
19
Restaura-nos, ó SENHOR, Deus dos Exércitos,
faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
80.14-19 Esta estrofe é uma oração conclusiva (3 Qal IMPERATIVOS DE PEDIDO em Sl 80.14.) Para YHWH ter
misericórdia dos descendentes de Abraão.
A verdadeira questão de interpretação é como eles veem esta ação divina ocorrer.
1. restaurar uma nação forte (ou seja, os rebentos [BDB 488, só aqui no AT] ou vinha de Sl. 80.8, 14)
2. enviar uma descendência especial de Davi (Sl. 80.15, 17)
a. o filho que tens fortalecido ou fixado (BDB 54)
b. A tua mão sobre o varão da tua destra, o filho do homem que Tu fez forte (BDB 54, paralelo ao Sl
80.15) para Ti mesmo (cf. Sl. 110.1)
É óbvio que este cenário pode referir-se a
1. Nação de Israel / Judá
2. um rei / Messias davídico (cf. 2 Samuel 7 e Targums aramaico)
80.16 O aviso de que as dificuldades de Israel / Judá são um resultado direto das ações de Deus, e não do poder do
invasor. Deus usou nações pagãs para julgar Seu povo (cf. Habacuque). Isto foi chocante para o povo judeu. Ele
tinha lutado ao seu lado (cf. Sl. 76. 6), mas agora Ele estava do lado dos invasores (ou seja, uma inversão do
cenário da "guerra santa").
80.17 "A tua mão" Veja Tópico Especial: A mão.
▣ "o filho do homem" Esta frase é recorrente em Ezequiel. Veja meu comentário abaixo de Ezequiel 2.1.
Ez. 2. 1 "Filho do homem" Isto é, literalmente, "filho de Adão" (BDB 119 CONSTRUCTO, BDB 9). Isto é usado
frequentemente em Ezequiel como uma forma de se referir a Ezequiel como um ser humano (93 vezes, Sl.
8.4). Em Ezequiel é a maneira que Deus dirige se a Ezequiel. Esta mesma frase é encontrada em Jó e Salmos. Em
Dn. 7.13 este termo assume características divinas como uma comparação a "um filho do homem" vindo antes dos
tempos antigos (ie, divindade) cavalgando sobre nas nuvens do céu. Daniel 7.13 é o contexto para a utilização
deste termo por Jesus referindo-se a si mesmo, que combina a humanidade e a divindade (ou seja, 1 João 4.1-3). A
frase não tinha conotações rabínicas, nacionalistas ou militares.
80.18 Este versículo lista várias promessas proferidas pelo salmista, mas em nome do povo da aliança.
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1. e assim, (ou seja, após Deus se voltar a eles novamente, Sl. 80.14) não nos apartaremos (ou seja,
retrocederemos, BDB 690, KB 744, Qal IMPERFEITO) de Ti
2. nos dê vida / vivifica-nos (BDB 310, KB 309, Piel IMPERFEITO)
3. Se Deus agir em seu nome eles invocarão (BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFEITO) Seu nome no templo
Observe este uso dos verbos IMPERFEITOS, o que denota uma ação em curso.
80.19 Veja a nota em Sl. 80.3.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo se refere a uma invasão? Se assim for, qual período histórico se encaixa melhor?
2. Este Salmo é escrito sobre Israel ou Judá?
3. Liste e explique os diferentes termos e alusões a "luz".
4. Por que o refrão de Sl. 80.3, 7, 19 adiciona o nome de Deus todas as vezes?
5. Por que as nações muitas vezes são referidas em metáforas de plantas?
6. Existem indícios "messiânicos" neste Salmo ou ele se refere à nação como um todo?
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SALMO 81
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A bondade de Deus e a
desobediência Israel
Introdução MT
para o diretor do coro;
na Gittith.
Um Salmo de Asafe

Um apelo para o
arrependimento de Israel

Liturgia para um
festival

Uma canção para um
festival

Para a festa das barracas

81.1-5

81.1-2

81.1-5b

81.1-5b

81.1
81.2-3

81.3-5
81.4-5b
81.5c-10
81.6-10

81.5c-10

81.5c-7a

81.6-7
81.7b-8
81.8-10
81.9-10

81.11-16

81.11-12

81.11-16

81.13-16

81.11-16

81.11-12
81.13-14
81.15-16

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Há muito debate sobre se isso se refere à Festa dos Tabernáculos ou a Páscoa.
B. O Targum acrescenta Tishri a Sl. 81.3, que é o mês da Festa dos Tabernáculos.
C. Este Salmo, obviamente, refere-se ao êxodo e a experiência no deserto, assim, tanto a Páscoa quanto a Festa
dos Tabernáculos se encaixam. Eu acho que é a Festa das Barracas ou dos Tabernáculos, que comemora a
peregrinação no deserto. A JPSOA pensa que se refere à liturgia do "Ano Novo". A dificuldade é que
Sl. 81.4 parece referir-se a duas datas diferentes (ou seja, primeiro dia do mês e meio do mês).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 81.1-5
1
Cantai de júbilo a Deus, força nossa;
celebrai o Deus de Jacó.
2
Salmodiai e fazei soar o tamboril,
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a suave harpa com o saltério.
3
Tocai a trombeta na Festa da Lua Nova,
na lua cheia, dia da nossa festa.
4
É preceito para Israel,
é prescrição do Deus de Jacó.
5
Ele o ordenou, como lei, a José,
ao sair contra a terra do Egito.
Ouço uma linguagem que eu não conhecera.
81.1-5 Esta estrofe é uma exortação do salmista ao povo da aliança para se alegrar na poderosa libertação de
YHWH por Israel da escravidão egípcia.
1. cantar de júbilo - BDB 943, KB 1247, Hiphil IMPERATIVO , cf. Sl. 32.11
2. celebrai - BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO
3. salmodiai - BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO
4. fazeis soar o tamboril - BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO
5. tocai a trombeta - BDB 1075, KB 1785, Qal IMPERATIVO
Observe o jogo de palavras entre o nº 1 e 2; nº 3 e 4.
81.1 "Deus, força nossa" "força" (BDB 738) é frequentemente associada com "refúgio" (veja Tópico Especial:
Refúgio) para descrever Deus (cf. Sl. 14.6; 46.1; 62.6, 7). A esperança paz e alegria dos fiéis seguidores está Nele,
não no:
1. mérito pessoal
2. circunstâncias
3. recursos físicos
81.2 "o tamboril" Este instrumento musical (BDB 1074) tinha um formato circular pequeno, segurado pelas
mãos, feito com pele de animal esticada. Ele foi associado com as mulheres dançando na vitória do êxodo em
Êx.15.20 (note também Jz. 11.34; 1 Sm. 18.6).
81.3 Este versículo é uma advertência para adorar a Deus no momento e no lugar apropriado.
1. a lua nova – a forma de Israel marcar um novo mês (BDB 294, ou seja, totalmente escuro, cf. Nm 10.10;
28.11-15.)
2. lua cheia (BDB 409, ou seja, totalmente brilhante, o seu uso encontrado apenas aqui e em Pr. 7.20;
Denotava a meio do mês)
3. dia de festa (listas os vários dias anuais de festa, cf. Êxodo 23 e Levítico 23)
Surpreendentemente os sabáticos não são mencionados (cf. 1 Cr 23.31; 2 Cr. 2. 4; Os. 2.11.).
TÓPICO ESPECIAL: CALENDÁRIOS DO ANTIGO ORIENTE PRÓXIMO
Cananeu
(1 Rs. 6:1,37-38; 8:2)

Sumério-Babilônio Hebrew
(Calendário Nippur) (Calendário
Geezer)

Equivalentes
Modernos

Abib ("cachos" de cevada")
Ziv (brilho da primavera)

Nisanu
Ayaru
Simanu
Du-uzu
Abu

Nisan
Iyyar
Sivã
Tamuz
Abe

Março-Abril
Abril-Maio
Maio-Junho
Junho-Julho
Julho-Agosto

Ululu

Elul

Agosto-Setembro

Teshritu

Tisri

SetembroOutubro

Ethanim (fonte d'água permanente)
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Bul (chuvas sobre produtos)

OutubroNovembro
NovembroDezembro

Arah-samna

Marheshwan

Kislimu

Quisleu

Tebitu

Tebete

Dezembro-Janeiro

Shabatu

Sebate

Janeiro-Fevereiro

Adaru

Adar

Fevereiro-Março

▣ "tocai a trombeta" Este instrumento (BDB 1051) é mencionado em Êxodo 19.16, 19, quando Israel se
preparou para o recebimento das leis de YHWH. Novamente, esta é uma alusão à experiência do êxodo. Veja
Tópico Especial: Chifres Usados por Israel.
TÓPICO ESPECIAL: FESTAS DE ISRAEL
I. Festas Mosaicas Anuais (cf. Êxodos 23.14-17; Levítico 23; Números 28; Deuteronômio 16)
A. Todos os judeus masculinos eram exigidos a freqüentar três festas anuais (cf. Êx 23.14, 17; 34.23) se
possível.
B. Essas festas tinham significância agrícola, assim como nacional.
C. Cada uma era um dia de descanso, adração e comunhão da comunidade.
D. As três festas anuais exigidas
1. Páscoa (cf. Êx 12.1-14, 21-28; Lv 23.4-14; Nm 28.16-25; Dt 16.1-8)
a. ação de graça e dedicação da colheita da cevada
b. comemora o Êxodo
c. era seguida por uma Festa do oitavo dia do Pão Asmo (cf. Êx 12.15-20; 34:18-20)
2. Pentecostes (Festa das Semanas, cf. Êx 23.16; 34.22)
a. ação de graças e dedicação da colheita do trigo
b. comemora a entrega da Torá a Moisés no Mt. Sinai pelo cálculo rabínico
c. Veja Lv 23.15-21; Nm 28.26-31
3. Tabernáculos/Estandes/Cabanas (Sucote)
a. ação de graças pela colheita geral
b. comemora o início do período da peregrinação do deserto
c. veja Êx 23.16; 34.22; Lv 23.34-44; Dt 16.13-17
d. era seguida por um oitavo dia de festa (cf. Lv 23.36; Nm 29.35-38)
E. Outras festas anuais
1. Celebração do Ano Novo (Rosh Hashanah)
a. veja Lv 23.23-25; Nm 29.1-6
b. esse dia de descanso e sacrifício era guardado no primeiro dia de Tishri
c. o aspecto da festa desse dia, tão comum na era do NT, é indeterminado na Torá
2. Dia da Expiação - "dia de cobrir" ou Yom Kippur (o único dia de jejum)
a. um dia de descanso, jejum e arrependimento
b. um ritual para remoçõ de impureza coletiva (tabernáculo, sacerdotes e povo)
c. veja Êx 30.10; Lv 16; 23.26-32; 25.9; Nm 29.7-11
d. é difícil fixar quando esta festa foi re-instituída depois do Exílio
II. Outros Dias de Festas Mosaicos
A. o Sabá (veja Tópico Especial: Sabá)
1. de descanso e adoração semanal
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2. veja Gn 2.1-3; Êx 16.22-30; 20.8-11; 23.12; 31.12-16; Lv 23.1-3; Nm 28.9-10
B. Ano do Sabá
1. a cada sétimo ano a terra descansava (sem semeadura)
2. veja Êx 23.10, 11; Lv 25.1-7; Dt 15.1
3. significava que a YHWH pertencia a a terra e a deu a Israel
4. todos os escravos eram libertos (cf. Êx 21.2-6) e todas as dividas eram perdoadas (cf. Dt 15.1-6)
C. Ano do Jubileu
1. a cada sétimo ano do Sabá (i.e., 50º ano)
2. veja Lv 25.8-18; 27.17-24
3. liberação da dívida e retorno da terra, libertação dos escravos (cf. Lv 25.10, 13, muito similar ao ano
do Sabá)
4. sua inauguração nunca é registrada
D. Lua Nova
1. ofertas especiais e um dia de descanso
2. veja Nm 10.10; 28.11-15
3. possivelmente comemorava o estabelecimento d tabernáculo (cf. Êx 40.2, 17)
4. o calendário judaico é baseado nos ciclos lunares
III. Esses rituais e regulamentos mostram um desenvolvimento durante o tempo. Essas festas e jejuns podem
ter tido um início nos calendários pagãos, mas se desenvolveram em louvor e devoção unicamente judaicos a
YHWH. Eventos da natureza (sazonal), agrícola (plantação, chuva, e colheita), e nacional (Êxodo, entrega da
Lei, etc.) combinados para realçar certas épocas do ano para adoração.
81.4-5 "preceito... prescrição... lei..." Esses termos são maneiras de designar as revelações de YHWH para
Israel.
1. preceito - BDB 349
2. prescrição - BDB 1048
3. lei - BDB 730
Neste contexto parece referir-se às revelações sobre os dias de festa (cf. Êxodo 23; Levítico 23). Veja Tópico
Especial: Termo da Revelação de Deus.
1. Estas leis parecem ser o ponto crucial do que Sl. 81.5c significa
2. O testemunho da fé de Josué em YHWH, enquanto viajava pelo Egito
3. O testemunho de Moisés, enquanto ele compartilhava as previsões de YHWH sobre as pragas
4. A linguagem dos egípcios, que os hebreus originalmente não entendiam
5. As leis de YHWH que Israel rejeitou (cf. Sl. 81.8, 11, 13)
6. a voz temerosa de Deus no Monte Sinai (ou seja, relaciona Sl. 81.5c a Sl. 81.6) falando em hebraico, a esta
altura, a maioria dos israelitas não entendiam porque eles falavam egípcio. Se assim for, Sl. 81.5c é mais
um verbo EM PRIMEIRA PESSOA SINGULAR MASCULINO, o que denota YHWH.
81.5 "uma linguagem que eu não conhecera" Esta é uma expressão idiomática literária para o tempo de Israel
no Egito (cf. Sl. 114.1). Ela também é usada referente a invasão e a ocupação de Canaã pela:
1. Assíria - Dt. 28.49
2. Babilônia - Jr. 5.15
Muitas traduções modernas veem Sl. 81.5c como ligado a 81.6, e não 81.5b. Se assim for, isto se aplica a
YHWH falando no Monte Sinai (ou seja, em hebraico ou em Trovão). Israel tinha medo da poderosa manifestação
física de YHWH no Monte Sinai (cf. Êxodo 19-20).
Os versículos remanescentes registram YHWH falando (ie, Sl. 81.6-16).
NASB (REVISADO) TEXTO: 81.6-10
6
Livrei os seus ombros do peso,
e suas mãos foram livres dos cestos.
7
Clamaste na angústia, e te livrei;
do recôndito do trovão eu te respondi
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e te experimentei junto às águas de Meribá. Selah.
8
Ouve, povo meu, quero exortar-te.
Ó Israel, se me escutasses!
9
Não haja no meio de ti deus alheio,
nem te prostres ante deus estranho.
10
Eu sou o SENHOR, teu Deus,
que te tirei da terra do Egito.
Abre bem a boca, e ta encherei.
81.6-10 Esta estrofe é um resumo de todos os atos da graça de YHWH no êxodo e no período de peregrinação no
deserto. Observe todas os VERBOS EM PRIMEIRA PESSOA SÃO SINGULARES MASCULINOS! YHWH está tratando
diretamente com o Seu povo.
1. livrei (lit. "removi"), Sl. 81.6 - BDB 693, KB 747, Hiphil PERFEITO
2. livrei (lit. "livrei"), Sl. 81.7 - BDB 322, KB 321, Piel IMPERFEITO com waw
3. respondi. Sl. 81.7 - BDB 772, KB 851, Qal IMPERFEITO
4. experimentei, Sl. 81.7 - BDB 103, KB 119, Qal IMPERFEITO
5. exortar-te, Sl. 81.8 - BDB 729, KB 795, Hiphil COORTATIVO
6. Eu, o SENHOR, sou o seu Deus, Sl. 81.10 - linguagem da aliança
7. encherei, Sl. 81.10 - BDB 569, KB 583, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
Além disso, observe
8. Deixei-o Sl. 81.12 - BDB 1018, KB 1511, Piel IMPERFEITO com waw (Rm. 1.24, 26, 28)
9. de pronto, lhe abateria, Sl. 81.14
10.Eu o sustentaria, Sl. 81.16 - BDB 37, KB 46, Hiphil IMPERFEITO com waw
11.Eu o saciaria, Sl. 81.16 - BDB 959, KB 1302, Hiphil IMPERFEITO
YHWH fala de Sl 81.6 a 16 por meio de um sacerdote ou profeta.
81.6 Este versículo refere-se ao trabalho forçado dos escravos hebreus (ie, Ex. 1.8-14).
81.7 "Clamaste na angústia, e te livrei" Esta é uma alusão ao diálogo de YHWH com Moisés no Êxodo 3.7-10.
▣ "do recôndito do trovão eu te respondi" Este parece aludir a experiência de Israel com o Monte Sinai (cf. Êx
19.19; 20.18).
▣ "te experimentei junto às águas de Meribá" Isto se refere à experiência dos israelitas registradas em
Êx. 17.6-7 e Nm. 20.13. A AB (pp. 265-266) vê esta linha como "embora eu fui provocado por vocês" (cf. Êx.
17.7; Nm. 14.22; 20.24; 27.14; Dt. 33.8; Sl. 93.8-9). Cada um destes textos afirma que Israel testou Deus, não
Deus testou Israel.
Deuteronômio 33.8 parece apoiar a MT de Sl. 81.7c como Deus testando os israelitas.
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
81.8 "ouve" Este é um Qal IMPERATIVO! Ele começa uma série de referências à falta de resposta adequada de
Israel sobre a revelação de YHWH (cf. Ne. 9.34)
1. Se me escutasses – Sl. 81.8
2. Meu povo não Me quis escutar – Sl. 81.11
3. Israel não Me atendeu – Sl. 81.11
4. Ah se meu povo Me escutasse – Sl. 81.13
Derek Kidner, no Tyndale Commentary Series (p. 326), acha que "Ouve, ó meu povo" é uma alusão
ao Shema oração de Dt. 6.4-6. Pode muito bem ser!
81.9 Israel foi ordenado a não fazer ou ir atrás de deuses estrangeiros (cf. Ex. 20.3, 23). Os israelitas foram
atraídos para os deuses da fertilidade de Canaã. A singularidade de Israel na ANE era seu monoteísmo, o que não
permitia nenhum rival!
The Jewish Stud Bible (p. 1374) afirma que Sl. 81.9-10 é uma alusão a Êx. 20.1-2; Dt. 5.6, mas na ordem
inversa.
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81.10 Isto refere-se à provisão de alimentos e água de YHWH durante o período de peregrinação no deserto.
NASB (REVISADO) TEXTO: 81.11-16
11
Mas o meu povo não me quis escutar a voz,
e Israel não me atendeu.
12
Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração;
siga os seus próprios conselhos.
13 Ah! Se o meu povo me escutasse,
se Israel andasse nos meus caminhos!
14 Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo
e deitaria mão contra os seus adversários.
15 Os que aborrecem ao SENHOR se lhe submeteriam,
e isto duraria para sempre.
16 Eu o sustentaria com o trigo mais fino
e o saciaria com o mel que escorre da rocha.
81.11-16 Esta estrofe contrasta o que Israel fez com as coisas que YHWH queria fazer por eles.
1. A história de rebelião de Israel (cf. Sl. 78.17, 40)
a. não ouviu
b. não obedeceu
c. tinham corações teimosos
d. andaram nos seus próprios caminhos
2. A reação de YHWH
a. julgamento
1) deixou-os andar (cf. Sl. 78.29; Is. 6.9-10; Rm. 1.24, 26, 28) na teimosia dos seus corações, Sl. 81.12
2) os entregou aos seus próprios conselhos, Sl. 81.12
3) os que aborrecem ao SENHOR sofreria para sempre, Sl. 81.15
b. seu desejo
1) que eles o ouvisse, Sl. 81.13
2) que eles andassem em seus caminhos, Sl. 81.13
c. suas bênçãos
1) abateria os seus inimigos, Sl. 81.14
2) deitaria a mão contra os seus adversários, Sl. 81.14
3) alimentaria eles
a) com o trigo mais fino (cf. Dt. 32.14)
b) com o mel que sai da rocha (ou seja, a melhor comida da terra, cf. Dt. 32.13)
4) satisfaria eles
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SALMO 82
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Julgamento injusto
repreendido
Introdução MT
Um Salmo de Asafe

Um apelo pela justiça

Liturgia do julgamento
do SENHOR sobre os
deuses pagãos

Deus, o Supremo
Governante

Contra o juiz das nações

82.1-4

82.1-4

82.1-4

82.1-4

82.1
82.2-3
82.4

82.5-8

82.5

82.5

82.6-7

82.6-7

82.8

82.8

82.5-7

82.5-7

82.8

82.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. A verdadeira pergunta sobre este salmo é "a quem ele é dirigido"?
1. juízes israelitas (Elohim usado para os juízes de Israel, Êx 21.6; 22.8-9, também, observe Targums e
possivelmente Sl. 58.1)
2. juízes pagãos (as concepções da NRSV e NJB possivelmente aludem a Salmo 81.8) ou reis pagãos
(NASB Study Bible, p 825)
3. deuses pagãos (NET Bible, p 953; AB, p 268, utilizando Ez. 28.1-10 como um paralelo, e NIDOTTE,
vol. 4, p 216)
4. anjos nacionais (cf. Dt. 4.19; 32.8, Anjos das nações, cf. Dn. 10.13)
5. anjos do conselho celestial (ou seja, "filhos de Elohim, cf. Sl. 8.5; 95.3; 96.4; 97.7; 138.1; Jó 1.6; 38.7
B. Os juízos de Elohim (ou seja, o Único) são contrastados com os juízos de elohim (ou seja, juízes ou os
anjos) Salmo 82.7 demanda anjos!
C. Jesus usa este Salmo em João 10.31-38, em que Ele vê isto referindo-se aos juízes humanos. Eu penso que
Jesus está citando o Salmo 82, mas aludindo ao Êxodo 21.6; 22.8-9. Seu ponto é que "elohim " pode ser
usado em vários sentidos!
A NASB Study Bible afirma que Jesus está usando uma interpretação rabínica conhecida para confundir as
acusações contra Ele (p. 825).
D. Parece que a imagem de um panteão cananeu, que incluiu um conjunto angélico, está sendo usada para
afirmar certas características de YHWH
1. caráter moral
2. reinado universal
O AT muitas vezes usa a imagem da ANE para comunicar a verdade sem afirmar a realidade da mitologia pagã
(ou seja, [1] a derrota do caos, monstros aquáticos, [2] árvore da vida; [3] ações e títulos de Baal, etc), essas
550

imagens comunicam a realidade de maneira que a humanidade caída possa compreender as verdades
centrais! YHWH é muito maior do que os seres humanos podem imaginar e a separação Dele é muito pior!
É difícil saber ao certo o que é o cenário da ANE e o que é verdade e doutrina bíblica. Os ocidentais tendem a
ser literalistas ao passo que a Bíblia tem uma qualidade literária. A literalidade nem sempre é adequada ou precisa
para transmitir a intenção do autor original.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS

NASB (REVISADO) TEXTO: 82.1-4
1
Deus assiste na congregação divina;
no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento.
2
Até quando julgareis injustamente
e tomareis partido pela causa dos ímpios? Selah.
3
Fazei justiça ao fraco e ao órfão,
procedei retamente para com o aflito e o desamparado.
4
Socorrei o fraco e o necessitado;
tirai-os das mãos dos ímpios.
82.1 "Deus" Este é o título Elohim (BDB 43, veja o Tópico Especial: Nomes para Divindade). Ele é usado duas
vezes neste versículo e novamente em Sl. 82.6 e 8.
O termo geral El (BDB 42) é o nome comum para divindade na ANE.
▣ "no meio dos deuses" este termo (BDB 662, KB 714, Niphal PARTICÍPIO) é usado para Elohim (o Único,
usando no PARTICÍPIO SINGULAR) tomando a posição de autoridade (o mesmo termo é usado no sentido de
"presidir" em 1 Sm. 19.20) "na congregação de El" refere-se ao conselho celestial (cf. 1 Rs 22.19; 2 Cr 18.18; Jó
1.6; 2.1), possivelmente constituído de:
1. anjos adoradores
2. anjos nacionais, Dt. 32.8; Sl. 89.5-8; Is. 6.1; 24.19
3. anjos servos, Jó 38.7; Dn. 7.9-10
82.2-4 estes versículos representam a vontade revelada de YHWH no Pentateuco (ie, Gênesis Deuteronômio). YHWH é o interlocutor em Sl. 82.2-4.
1. não mostra nenhuma parcialidade para com os ímpios (Lv. 19.15; Dt. 1.17; 16.19, isto é porque YHWH é
um juiz imparcial, Dt. 10.17).
2. faz justiça aos fracos - BDB 1047, KB 1622, Qal IMPERATIVO
3. faz justiça ao órfão (implícito IMPERATIVO do nº 2, cf. Dt. 24.17)
4. procede retamente com o aflito - BDB 842, KB 1003, Hiphil IMPERATIVO
5. procede retamente com o desamparado - implícito IMPERATIVO de nº 4
6. socorre o fraco - BDB 812, KB 930, Piel IMPERATIVO
7. socorre o necessitado - implícito IMPERATIVO de nº 6
8. tira-o das mãos dos ímpios (se remete ao Salmo 82.2b) - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
os juízes humanos, até mesmo os juízes de Israel, agiam de forma injusta em seus julgamentos. Aparentemente,
eles são influenciados pela rebelião angelical e pela queda. Salmo 82.5-7 refere-se a ações angelicais inadequadas
e o julgamento disto feito por Deus (cf. Sl. 82.7a).
82.2 Há um óbvio contraste estabelecido entre Elohim (ou seja, o único Deus verdadeiro) e o PLURAL elohim (ou
seja, o conselho angelical). Isto implica que os anjos nacionais também ignoraram as revelações da aliança de
YHWH para Israel, especialmente para com os mais fracos e necessitados da sociedade. Deus ama os seres
humanos feitos à Sua imagem, todos os seres humanos!
▣ "tomareis partido" Este VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERFEITO) é literalmente "levantar o rosto." Era
uma maneira de ver se você reconheceu uma pessoa e a aceitou (cf. Gn. 32.20; Jó 42.8-9). No entanto, para um
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juiz, isso se tornou um ato de mostrar favor ou parcialidade, e isso era condenado (cf. Dt. 1.17; 16.19; Lv. 19.15;
Jó 13.8; 32.21; 34.19; Pr. 17.15; 18.5; 24.23; 28.21).
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: 82.5-8
5
Eles nada sabem, nem entendem;
vagueiam em trevas;
vacilam todos os fundamentos da terra.
6
Eu disse: sois deuses,
sois todos filhos do Altíssimo.
7
Todavia, como homens, morrereis
e, como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir.
8
Levanta-te, ó Deus, julga a terra,
pois a ti compete a herança de todas as nações
82.5-8 Esta estrofe não pode se referir aos seres humanos, mas deve se referir aos anjos.
1. "vacilam todos os fundamentos da terra"
2. sois deuses (isto é, elohim)
3. filhos do Altíssimo (veja Tópico Especial: Os Filhos de Deus [Gênesis 6])
4. como homens morrereis
5. como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir ("príncipes" usado para anjos nacionais em Dn. 10.5, 20;
mas para os seres humanos em Is. 3.13-14)
6. julga a terra... compete a herança de todas as nações
82.5 Aqueles a quem esse Salmo é dirigido são caracterizados como:
1. eles não sabem
2. eles não entendem
3. eles vagueiam em trevas
Estes, como Sl. 82.2-4, podem referir-se aos israelitas. É por isso que alguns comentaristas pensam que "elohim"
em Sl. 82.1b e 6a se refere aos juízes humanos (cf. Ex. 21.6; 22.8-9). Eu acho que a evidência do Salmo como um
todo aponta para os anjos nacionais.
Se Sl. 82.2-4 mostra YHWH falando, quem está falando em Sl. 82.5-7? Deve ser o próprio salmista como as
primeiras palavras de Sl. 82.6, 7, e 8, como um todo, parece remeter. No entanto, deve-se admitir que elas também
poderiam refletir as palavras do próprio YHWH (UBS Handbook, p. 730).
▣ "vagueiam em trevas" O VERBO "vagueiam" (BDB 229, KB 246, Hithpael IMPERFEITO) denota ações de um
estilo de vida.
A "escuridão" é uma metáfora para o mal ou rejeição da revelação de Deus. O conceito é expresso em várias
expressões idiomáticas.
1. caminhos das trevas - Pr. 2.13; 4.19; Is. 9.2; 50.10; Jo. 3.19-20
2. obras das trevas - Jó 24. 13-17; Jr. 23.12
3. apalpar na escuridão - Dt. 28.29; Jó 5.14; 12.25; Is. 59.9-10
4. chamar luz de trevas- Jó 17.12; Is. 5.20
a cegueira espiritual intencional é uma coisa terrível. Ambos, os anjos e os seres humanos propositalmente optam
por não ver (cf. Is. 24.21)! Eles destituíram seus próprios olhos espirituais!
▣ "vacilam todos os fundamentos da terra" Isso poderia ser entendido em dois sentidos.
1. os fundamentos morais, cf. Sl. 11.3; Is. 24.7-13, esp. Sl. 82.18
2. as fundações físicas, cf. Sl. 93.1; 96.10; 104.5
82.6 "filhos do Altíssimo" Veja o Tópico Especial: Os Filhos de Deus, eu discuti a frase em Gênesis 6. Eu acho
que se refere aos anjos também.
Para "Altíssimo" veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
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82.7 "sucumbir" AB afirma que isso se refere a cair no Sheol e usa Is. 14.12-15 e Ez. 28.1-10 como exemplos (p
270). Novamente, observe a confusão entre um anjo (ie, Satanás) e os seres humanos (ou seja, rei da Babilônia, e
rei de Tiro). Há mistério aqui! O AT usa imagens, analogia e expressões idiomáticas de maneiras que os
modernos não entendem completamente. Na ANE não havia divisão entre o mundo espiritual e o mundo físico.
82.8 Estes dois últimos Qal IMPERATIVOS ("levanta" e "julga") têm um foco universal. Deus não é apenas criador,
mas também juiz. Ele reina sobre toda a criação (cf. Sl. 2.8; Ap. 11.15).
Assim como Jesus é o agente de YHWH na criação (cf. Jo. 1.3, 10; Romanos 11.36; 1 Co. 8.6; Cl. 1.16; Hb.
1.2), Ele também é o agente de YHWH no julgamento (cf. João 5.22-23, 27; 9.39; At. 10.42; 17.31; 2 Tm. 4.1; 1
Pd. 4.5).
O último VERBO é uma Qal IMPERFEITO e não um Qal IMPERATIVO. Ele afirma que YHWH possui, não que
deve possuir. É uma afirmação de verdade!
Se a interpretação angélica é verdadeira (e há alguma dúvida por onta do uso de Jesus em João 10), então, o
salmista está orando para que YHWH derrote os deuses pagãos ou anjos nacionais e estabeleça o Seu sistema
justo sobre toda a terra como Ele originalmente pretendia no Éden (antes da queda, do dilúvio e / ou da torre de
Babel). Um dia será assim (cf. 1 Coríntios 15.24-28)!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique o conceito de um conselho celestial. Ele é constituído por anjos justos ou maus?
2. Explique os dois usos diferentes de "Elohim".
3. Liste os elementos neste salmo que apontam para os "humanos" e aqueles que apontam para os "anjos".
4. O que queremos dizer ao falar que Deus criou um universo moral?
5. O salmista e Jesus usam Sl. 82.6 da mesma maneira?
6. Quem são os "príncipes" do Sl. 82.7?
7. Explique como a perspectiva universal de Sl. 82.8 se encaixa no resto do Salmo.
8. A escritura usa imagens e mitologia da ANE?
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SALMO 83
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus implorou para
confundir seus inimigos
Introdução MT
uma canção, um
Salmo de Asafe

Oração para frustrar a
conspiração contra Israel

Oração pela libertação
dos inimigos nacionais

Oração pela derrota dos
inimigos de Israel

Contra os inimigos de Israel

83.1-8

83.1-4

83.1-8

83.1-4

83.1-2
83.3-4

83.5-8

83.5-8

83.5-8

83.9-12

83.9-12

83.9-12

83.9-12

83.9-12

83.13-18

83.13-18

8.13-18

83.13-18

83.13-18

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. YHWH está intimamente ligado ao Seu povo da aliança. O planejamento e as maquinações das nações
vizinhas da ANE para atacar Israel, é um plano para atacá-Lo (cf. Sl. 83.5, e observe Sl. 83.12).
B. Várias nações e grupos de povos são mencionados.
1. Edom
2. ismaelitas
3. Moabe
4. agarenos
5. Gebal
6. Ammon
7. Amaleque
8. Filistia
9. Tiro (ie, Fenicia)
10. Assíria
11. Midiã (Números 11-14 referem a eventos no passado de Israel, onde YHWH os ajudou)
12. Sísera e Jabim
13. Orebe e Zech
14.Zeba e Zalmuna
C. Este Salmo de oração (5 IMPERATIVOS) para a destruição dos inimigos de Israel é caracterizado por um
grande número de verbos IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO.
1. Sl. 83.1 - dois declarados, mas três implícitos
2. Sl. 83.15-18 - seis (possivelmente oito com Sl 83.15).
D. Este Salmo usa vários nomes para a Divindade.
1. Deus, Sl. 83.1a, 12b - Elohim (BDB 43)
2. Deus, Sl. 83.16 - El (BDB 42)
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3. Deus, Sl. 83.13a - Eloah (BDB 43)
4. SENHOR, Sl. 83.16b, 18a - YHWH (BDB 217)
5. Altíssimo, Sl. 83.18b - Elyon (BDB 751)
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade
E. Este Salmo tem um forte
1. impulso evangelístico (ie, Sl. 83.16b, 18)
2. foco universal (Sl. 83.18b)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 83.1-8
1
Ó Deus, não te cales;
não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus!
2
Os teus inimigos se alvoroçam,
e os que te odeiam levantam a cabeça.
3
Tramam astutamente contra o teu povo
e conspiram contra os teus protegidos.
4
Dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações;
e não haja mais memória do nome de Israel.
5
Pois tramam concordemente
e firmam aliança contra ti
6
as tendas de Edom e os ismaelitas,
Moabe e os hagarenos,
7
Gebal, Amom e Amaleque,
a Filístia como os habitantes de Tiro;
8
também a Assíria se alia com eles,
e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Selah.
83.1-8 Esta estrofe descreve as atividades inadequadas das nações vizinhas. O salmista pede para Deus agir em
nome de Israel.
1. não te cales - BDB 198, sem VERBO , mas paralelo ao nº 2, nº3
2. não te emudeças - BDB 361, KB 357, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Sl. 28.1; 35.22; 50.3; 109.1
3. nem fiques inativo (ou seja, inativo) - BDB 1052, KB 1641, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
O fato de que as nações vizinhas planejaram e agiram com agressividade (Sl. 83.2-8) causou ao povo da aliança
uma surpresa a aparente inatividade de YHWH.
Observe a atividade das nações vizinhas.
1. se alvoroçam - BDB 242, KB 250, Qal IMPERFEITO, cf. Sl. 46.6 e muito similar a Sl. 2.1-2
2. levantam a cabeça (lit. levantaram suas cabeça) - BDB 669, KB 724, Qal PERFEITO, cf. Jz. 8.28; Zc. 1.21
3. tramam astutamente - BDB 791, KB 886, Hiphil IMPERFEITOS, apenas aqui na forma Hiphil no AT.
4. conspiram - BDB 419, KB 421, Hithpael IMPERFEITO, usado no sentido de "determinar" em 2 Cr. 30.23
a. vinde - BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
b. risquemo-los - BDB 470, KB 469, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO, cf. Sl. 74.8
c. não haja mais memória do nome de Israel - BDB 269, KB 269, Niphal IMPERFEITO, que é uma
expressão idiomática para a destruição total e morte
A conclusão a esta lista é afirmação no Sl. 83.5. Um ataque a Israel é um ataque contra YHWH,
cf. Sl. 83.2; Sl. 2.2; 74.18, 23.
83.3 "contra o teu povo... teus protegidos" A segunda expressão (BDB 860, KB 1049, Qal PARTICÍPIO
PASSIVO) tem duas possíveis conotações em BDB.
1. protegido (JPSOA), cf. Êx. 19.5; Dt. 7.6; 14.2; 26.18
2. escondido com Deus, cf. Sl. 27.5; 31.21 a NKJV usa "protegidos" (nº 2), enquanto a NJB usa "aqueles que
Tu amas" (nº 1).
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83.4b "do nome de Israel" Esta é uma maneira de se referir à nação (cf. Sl. 83.4a).
Para o significado do nome "Israel" veja Tópico Especial: Israel (o nome).
83.5 "aliança" Veja Tópico Especial: Aliança.
83.6 "tendas de..." Este é um anacronismo idiomática de quando Israel viveu em "tendas", mas neste período a
maioria deles já viviam em cidades e aldeias com a habitações mais permanentes.
A outra possibilidade é que é uma expressão idiomática para nação (cf. Sl. 74.51; 120.5).
AB (p. 274) menciona um fragmento de um papiro encontrado em Masada que tem "os deuses de Edom..." Isso
se encaixa bem com a imagem de "braço" em Sl. 83.8. Seria também ligado aos anjos nacionais do Salmo 82. A
AB lista Yigael Yardin, Israel Exploration Journal, 15 (1965), 104, como o lugar para ver esta frase.
▣ "Edom"
TÓPICO ESPECIAL: EDOM E ISRAEL
A. Edom é a nação a leste do Mar Morto, que veio de Esaú, irmão de Jacó (cf. Gênesis 25-28; 32-33).
Edom significa "vermelho" enquanto Esaú signifca "peludo" (cf. Gn 25.25, 30).
B. Israel foi ordenado a respeitar Edom porque eles eram parentes (cf. Dt. 23.7)
C. Israel e Edom tiveram problemas contínuos.
1. Nm 20.14-21
2. Jz 11.16-17
3. I Sm 14.47, 48
4. II Sm 8.14
5. I Rs 11.14-22
6. II Rs 14.22; 16.5, 6
7. II Cr 20.10-30; 21.8ss
8. Amós 1.6, 9
D. Outras profecias contra Edom.
1. Is 34.5ss; 63.1ss
2. Jr 49.7-22
3. Lm 4.21, 22
4. Ez 25.12-14; 35.1-15; 36.2-6
5. Amós 1.11, 12
E. Em Obadias Edom foi condenado por causa de
1. seu orgulho, vv. 3, 4
a. na segurança geográfica
b. nas alianças políticas e poder militar
c. na riqueza comercial
d. na sabedoria tradicional
2. sua violação de Judá, seu parente, vv. 10-14
a. regozijou sobre a queda de Jerusalém (Lm 2.15-17; 4.21)
b. recusou ajudar (v. 15)
c. apoio ativo do inimigo (v. 14)
d. tomou a propriedade de Judá (Jr 13.19)
3. sua rejeição e desdém de YHWH (v. 16)
F. Edom pode ser um símbolo (tipo) para todas as nações que se rebelaram contra Deus e Seu povo, vv. 1521 (cf. Salmo 2).
G. Possível cumprimento histórico desta profecia
1. Destruição de Edom pela Neo-Babilônia aproximadamente 5 anos depois da queda de Jerusalém, 580
A.C.
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2. Deslocamento de Edom de Petra pelos árabes nabateus por volta de 550-449 A.C. (cf. Ml 1.2-5).
Edom não mencionado na lista de Neemias dos inimigos adjacentes, mas é substituído por tribos árabes.
Edom mudou-se para o Neguebe.
3. a derroata de Edom pelo general de Alexandre, Antígono em 312 A.C. (registrada em Diodoro Sículo)
4. a derrota de Edom no Negueve pelos Macabeus de Judá por volta de 175 A.C. (cf. I Macabeus 5.3,
15; II Macabeus 10.15; Antiguidades dos Judeus de Josefo 12.8.1; 13.9.1
5. Edom forçado a aceitar o judaísmo por João Hircano em 125 A.C. Eles são agora chamados idumeus.
6. O General Romano, Tito, destruiu completamente a influência iduméia em 70 A.D.
▣ "ismaelitas" Isto se refere aos descendentes de Ismael, primeiro filho de Abraão de Hagar (Gn. 25.1216). Tornaram-se as tribos árabes.
▣ "Moabe" Esta é uma das duas nações descendentes de Ló e suas filhas (Gn. 19.30-38, especialmente Sl. 83.37).
▣ "agarenos" Esta é uma tribo de Ismael mencionada em 1 Cr. 5.10, 18-22. O nome pode vir de "Hagar," mãe
egípcia de Ismael. Eles viviam ao leste de Canaã e algumas partes da tribo, mais para o sudeste.
83.7 "Gebal" Este nome (BDB 148, KB 174) pode ter duas referências possíveis.
1. a partir da palavra "montanha", pode referir-se a uma área na trans-Jordania perto de Petra, por tanto ligada
a tribo árabe
2. a partir do nome de uma antiga cidade costeira fenícia, portanto, seria paralelo a Tyre (Sl. 83.7b),
posteriormente conhecida como Byblos
▣ "Amon" Veja notas sobre Moabe, Sl. 83.6.
▣ "Amaleque" Um descendente de Esaú, que se tornou chefe em Edom (cf. Gn. 30.15-16). Eles eram
especialmente problemáticos para Israel durante o período de peregrinação no deserto (cf. Êx. 17.8-16; Nm.
24.20; Dt. 25.12-19 Saul foi ordenado a destruí-los (cf. 1 Samuel 15).
▣ "Filistia" Os filisteus eram aparentemente os gregos das ilhas do mar Egeu. Eles eram o único grupo de pessoas
nesta parte do mundo que eram incircuncisos. Eles eram, aparentemente, uma força mercenária que tentou atacar
o Egito no século XII AC, mas foram derrotados. Eles então se estabeleceram na costa sul da Palestina. Eles
tiveram cinco cidades principais que são delineadas em Js.13.3. Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gad e Ekron. Eles eram
um grande problema militar durante todo o período dos juízes e até mesmo durante o reinado de Saul e Davi. O
nome "Palestina" vem da palavra "filisteu."
▣ "Tiro" Este é o famoso porto marítimo do Império Fenício ao norte de Israel. A capital mais antiga era "Sidom"
(e possivelmente mais antiga do que esta, Gebal).
▣ "Assíria" Este foi um grande império do Tigre / Eufrates. Tornou-se poderoso em meados de 900 AC a 609 AC,
quando a capital de Nínive caiu (Naum). Veja o Tópico Especial: Pesquisa Sobre os Poderes da Mesopotâmia
(Assíria, Babilônia, Pérsia).
A menção da Assíria e não Babilônia é uma sugestão da data em que este salmo foi escrito.
83.8 Os assírios haviam se tornado uma ajuda (lit. "braço") para as nações da Transjordânia que descenderam de
Ló e suas duas filhas (Gn. 19.30-38).
1. Moabe
2. Amon
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
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NASB (REVISADO) TEXTO: 83.9-12
9
Faze-lhes como fizeste a Midiã,
como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom;
10
os quais pereceram em En-Dor;
tornaram-se adubo para a terra.
11
Sejam os seus nobres como Orebe e como Zeebe,
e os seus príncipes, como Zeba e como Zalmuna,
12
que disseram: Apoderemo-nos
das habitações de Deus.

83.9-12 Esta estrofe lembra aos atuais israelitas da presença e ajuda de YHWH no passado, quando os invasores
conspiraram para tomar a terra de Israel.
1. Midiã - Jz. 7.22
2. Sísera e Jabim - Jz. 4.22-23
3. Orebe e de Zeebe - Jz. 7.25
4. Zeba e Zalmuna - Jz. 8.21
83.10 "adubo para a terra" Isso se refere ao grande número de corpos mortos depois de uma batalha. A
perspectiva de ser indevidamente enterrados ou comidos por animais aterrorizava os povos da ANE (cf. 2 Rs 9.37;
Sl. 79.2-3; Jr. 8.2; 22.19; 36.30). Isto era uma maldição!
▣ "En-dor" Esta localização é mencionada nos dias de Saul, mas não no livro de Juízes. A NEB altera para EnHarod, que é mencionado em Jz. 7.1 e se encaixa com as alusões históricas de Sl. 83.9-11 (ou seja, juízes 4-8). A
UBS Text Project (p. 341) dá En-dor uma classificação "A" e rejeita a emenda. Apesar de não ser mencionado
pelo nome, ainda está na área geral (cf. Js. 17.11).
NASB (REVISADO) TEXTO: 83.13-18
13
Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho,
como a palha ao léu do vento.
14
Como o fogo devora um bosque
e a chama abrasa os montes,
15
assim, persegue-os com a tua tempestade
e amedronta-os com o teu vendaval.
16
Enche-lhes o rosto de ignomínia,
para que busquem o teu nome, SENHOR.
17
Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente;
perturbem-se e pereçam.
18
E reconhecerão que só tu, cujo nome é SENHOR,
és o Altíssimo sobre toda a terra.
83.13-18 Esta estrofe é uma oração para YHWH agir em julgamento em nome de Israel.
1. faze-os - BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERATIVO
a. como folhas impelidas por um remoinho, cf. Is. 17.13; 29.5; 41.15-16
b. como a palha ao léu do vento, cf. Is. 17.13
c. como fogo devora um bosque
d. como a chama abrasa os montes
2. persegue-os - BDB 922, KB 1191, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. amedronta-os - BDB 96, KB 111, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
4. Enche-lhes o rosto de ignomínia - BDB 569, KB 583, Piel IMPERATIVO
5. sejam envergonhados - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
6. sejam confundidos - BDB 96, KB 111, Niphal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
7. sejam perturbados - BDB 344, KB 340, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
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8. pereçam - BDB 1, KB 2, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
Há mais dois que mostram a finalidade do julgamento, que é ajudar as nações a adorarem YHWH (veja Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
1. Para que busquem o Teu nome, ó SENHOR - BDB134, KB 152, Piel IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO (Sl. 83.16)
2. E reconhecerão que só Tu és o Altíssimo sobre toda a terra - BDB 393, KB 390, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO (Sl. 83.17)
83.17 Observe o paralelismo entre "sempre" e "persiste." Estes refletem sobre Sl. 83.4, onde as nações queriam
que Israel deixasse de existir!
83.18 "sobre toda a terra" Este elemento universal é comum nos Salmos de Asafe! É a conclusão necessária e
óbvia ao monoteísmo (veja Tópico Especial: Monoteísmo).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo reflete uma invasão histórica por uma coalizão de nações ou um cenário histórico?
2. Como Sl. 83.1 refle o medo e a confusão de Israel?
3. Como Sl. 83.4-5 está relacionado com o plano redentor de YHWH? Existe uma tentativa satânica de
frustrar a atividade redentora de Deus?
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SALMO 84
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ansiando pela adoração
no Templo
Introdução MT
Para o diretor do coro; na
Gittith. Um Salmo dos
filhos de Coré

A bem-aventurança de
habitar na Casa de Deus

Sons louvando Sião
como o objetivo
ansiado pelo peregrino

Ansiando a Casa de
Deus

Canções de peregrinação

84.1-4

84.1-2

84.1-2

84.1-4

84.1-2

84.3-4

84.3-4

84.3
84.4-5

84.5-7

84.5-7

84.5-7

84.5-7
84.6-7

84.8-12

84.8-9

84.8-9

84.8-9

84.8-9

84.10-11

84.10-12

84.10-12

84.10
84.11

84.12

84.12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Muitos assumiram que este salmo foi escrito por um levita, que, por alguma razão, é afastado do templo.
1. por causa de doença
2. por causa de expulsão
3. porque o rei fugiu (cf. Sl. 84.9) e ele foi com ele
B. Neste Salmo, a comunhão com Deus de Israel está ligado ao templo.
1. os Teus tabernáculos, Sl. 84.1a - BDB 1015, cf. Sl. 43.3; 132.5
2. os átrios do SENHOR, Sl. 84.2a - BDB 346, cf. Sl. 65.4; 84.10; 96.8; 100.4; 116.19; 135.2
3. Teus altares, Sl. 84.3c - BDB 258
4. Tua casa, Sl. 84.4a
5. os caminhos aplanados, Sl. 84.5b, cf. Sl. 86.11; 122.1
6. aparece diante de Deus em Sião, Sl. 84.7b, cf. Sl. 42.2; Êx. 34.23; Dt. 16.16
7. Teus átrios, Sl. 84.10a, cf. nº 2
8. estar a porta da casa do meu Deus (Eloah), Sl. 84.10b - BDB 706, KB 765, Hithpoel INFINITIVO
CONSTRUCTO (usado de "porteiro" em 1 Cr. 23.5)
C. Observe diferentes nomes / títulos da Divindade.
1. SENHOR dos Exércitos (YHWH Sabaoth), Sl. 84.1, 3, 12a
2. SENHOR (YHWH), Sl. 84.2a, 8a, 11b
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3. o Deus amoroso (El), Sl. 84.2b, cf. Dt. 5.26; Sl. 42.2
4. Meu Rei, Sl. 84.3d
5. Meu Deus (Elohim), Sl. 84.3d
6. Deus (El - Elohim, lit. "Deus dos deuses" ou com uma mudança de vogais, "diante de Deus"), Sl. 84.7b
7. Deus (Elohim) dos exércitos, Sl. 84.8a
8. Deus (Eloah) de Jacó, Sl. 84.8b, cf. Sl. 46.7
9. Deus (Elohim), Sl. 84.9a
10. Meu Deus (Eloah), Sl. 84.10b
11. SENHOR Deus (YHWH Elohim), Sl. 84.11a
Muitos dos Salmos de Asafe ter vários nomes / títulos para Deus. Veja o Tópico Especial: Nomes para
Divindade. Cada um destes, e suas combinações, tinha uma conotação para os israelitas.
D. Este Salmo é semelhante em muitos aspectos ao Salmo 42. Os filhos de Corá, aparentemente uma família
de cantores levitas, também escreveram. O pai era Coate, mestre do cora de Davi. Eles escreveram os
Salmos 42-49; 84-85; 87-88.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 84.1-4
1
Quão amáveis são os teus tabernáculos,
SENHOR dos Exércitos!
2
A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do SENHOR;
o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo!
3
O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes;
eu, os teus altares, SENHOR dos Exércitos,
Rei meu e Deus meu!
4
Bem-aventurados os que habitam em tua casa;
louvam-te perpetuamente. Selah.
84.1 "amáveis" Este ADJETIVO significa, literalmente, "amado" (BDB 391). Jerusalém, a cidade do Grande Deus,
é linda, mas ainda mais, Israel é "amada" (cf. Sl. 127.2).
▣ "os teus tabernáculos" Esta é uma relação poética paralela com Sl. 84.2. Portanto, deve referir-se aos tribunais
do templo em Jerusalém (cf. Sl. 43.3; 46.4), em que o próprio Deus escolheu habitar (cf. Dt. 12.5, 11, 14, 18, 21,
26; 14.23-25; 15.20; 16.2, 6, 11, 15; 17.8, 10; 18.6; 26.2; 31.11).
84.2 Este versículo tem três VERBOS que descrevem como o salmista se sente sobre YHWH. É muito semelhante a
outro Salmo de Coré-Salmo 42 (observe também Salmo 63).
1. Minha alma suspira - BDB 493, KB 490, Niphal PERFEITO
2. minha alma desfalece - BDB 477, KB 476, Qal PERFEITO, cf. Sl. 119.81
3. meu coração e minha carne exultam - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFEITO, cf. Sl. 51.14
Esta linguagem emotiva é muito poderosa. Ela lembra aos fiéis seguidores da maravilha pessoal de comunhão
ao lado de Deus. O objetivo é estar com Ele! Para israelitas isto era ligado ao templo. Para os crentes do NT que
está ligado a Jesus, o novo templo (cf. Jo. 2.18-22)!
▣ "Deus vivo" Este é um jogo de palavras com o significado de YHWH ("Eu Sou o que Sou", cf. Ex. 3.14). O
Deus de Israel é o Deus vivente, o único Deus vivo! (cf. Sl. 42.2).
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
84.3 "pardal" Isto pode referir-se a duas coisas, uma literal e outra simbólica. A simbólica significaria que o
salmista anseia por estar perto de Deus no templo – para habitar com Deus. A segunda é a pequena ave indefesa
que simboliza uma pessoa. Literalmente significa que as aves têm acesso livre, para ir aos lugares mais sagrados
do templo.
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▣ "Rei meu" YHWH era o verdadeiro "rei" do povo da aliança (cf. 1 Sm. 8.7). A fé bíblica não é uma
democracia, mas uma teocracia! Jesus demonstra bem isso em Lucas 6.46. "Por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo?" Veja Tópico Especial: O Reino de Deus.
84.4 " Bem-aventurados os que habitam em tua casa" Este Salmo é estruturado em torno dos três usos do
termo "bem aventurado" (BDB 80, Sl. 84.4, 5, 12). Basicamente, significa "feliz" (cf. Sl. 9.1). Pode referir-se,
neste contexto, aos sacerdotes ou aos convidados (cf. Sl. 23.6; 27.4-6; 65.4).
▣ "louvam-te perpetuamente" o louvor caracteriza os verdadeiros seguidores de YHWH (cf. Sl. 42.5, 11).
"perpetuamente" (BDB 728) é frequentemente utilizado nesta seção dos Salmos (cf. Sl. 77.7; 78.17, 30, 32;
83.4). Há um aspecto eterno na comunhão com YHWH!
▣ "Selah" Veja notas no Sl. 3.2
NASB (REVISADO) TEXTO: 84.5-7
5
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados,
6
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial;
de bênçãos o cobre a primeira chuva.
7
Vão indo de força em força;
cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
▣ "Bem-aventurado o homem cuja..." Esta é a terminologia da Literatura de Sabedoria. "Bem-aventurado"
(BDB 80) é usada 26 vezes em Salmos e 8 vezes em Provérbios. Veja a nota em Sl. 1.1.
▣ "em cujo coração se encontram os caminhos aplanados" Muitos comentaristas (BDB) interpretam isso como
uma referência aos peregrinos que se aproximavam do templo. Os judeus do sexo masculino com idade superior a
21 anos, que moravam perto o suficiente e eram capazes, eram ordenados a participar das três festas anuais no
templo (isto é, Levítico 23 e Êxodo 23).
▣ "caminhos" Este termo (BDB 700) tem conotações maravilhosas de restauração, tanto física (ou seja, o exílio)
quanto espiritual (isto é, a vinda do libertador especial de YHWH, o Messias).
O que se segue é a minha nota de Isaías 19.23.
Isaías 19.23 Haverá um movimento de fluxo livre entre as nações com o propósito de adorar YHWH. As nações
têm vindo!
É interessante como muitas vezes Isaías usa a imagem de um caminho.
1. um caminho para os judeus exilados voltarem, Is. 11.16; 57.14
2. um caminho para os gentios adoradores virem, Is. 19.23
3. um caminho de santidade, Is. 26.7; 35.8; 43.19; 49.11; 51.10
4. um caminho messiânico, Is. 40.3; 42.16
84.6 "árido" O termo (BDB 113) significa "choro". Alguns levam isso literalmente e aplicam a um vale perto de
Jerusalém (ou seja, 2 Sm. 5.22-24). Outros entendem simbolicamente como os problemas encontrados em uma
peregrinação a Jerusalém ou no retorno de um exílio.
▣ "manancial" Este termo (BDB 745), como "árido", por alguns é conhecido como um local literal de água e por
outros como uma metáfora do cuidado de Deus na viagem.
▣ "primeira chuva" A LXX e a Vulgata traduzem este (BDB 435) como "legislador" (cf. nota da margem NASB
em Joel 2.23), o que seria uma alusão à aliança de YHWH no Sinai (cf. Êxodo 19-20). Neste contexto, refere-se
ao templo em Jerusalém.

562

▣ "bênçãos" A MT usa "bênçãos" (BDB 139), mas a KJV usa "piscinas" (BDB 140), em paralelo com o termo
"manancial". Isto envolve apenas uma mudança de vogal.
84.7 "de força em força" A NASB interpreta esses termos como provisões para a viagem. É possível traduzir
estas consoantes como "altura à altura", significando cume para cume a medida que nos aproximamos de
Jerusalém. Um dos meus comentaristas favoritos, Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries, vol. 116, p. 336, diz
que se refere a emoção que os peregrinos sentem quando eles vêm a fase final da viagem ao templo.
▣ "cada um deles aparece diante de Deus em Sião" Novamente, a NASB e NKJV estão interpretando isso
como a jornada de um peregrino. É possível traduzir estas consoantes como "O Deus dos deuses (lit. El Elohim,
NRSV) será visto em Sião" (LXX, Peshitta).
NASB (REVISADO) TEXTO: 84.8-12
8
SENHOR, Deus dos Exércitos, escuta-me a oração;
presta ouvidos, ó Deus de Jacó! Selah.
9
Olha, ó Deus, escudo nosso,
e contempla o rosto do teu ungido.
10
Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil;
prefiro estar à porta da casa do meu Deus,
a permanecer nas tendas da perversidade.
11
Porque o SENHOR Deus é sol e escudo;
o SENHOR dá graça e glória;
nenhum bem sonega aos que andam retamente.
12
Ó SENHOR dos Exércitos,
feliz o homem que em ti confia.
84.8-9 Existem quatro IMPERATIVOS utilizados em duas linhas paralelas.
1. escuta - BDB 1033, KB 1570, Qal
2. presta - BDB 24, KB 27, Hiphil
3. olha - BDB 906, KB 1157, Qal
4. contempla - BDB 613, KB 661, Hiphil
Estes são pedidos de oração para YHWH restaurar o acesso ao templo de adoração. Observe como os PLURAIS de
Sl. 84.4-7 se remetem aos SINGULARES de Sl. 84.2-3!
Salmo 84.8-9 é a oração de uma pessoa pela restauração do templo de adoração e para que isso aconteça, de
forma a Deus fortalecer e capacitar o rei de Israel (Sl. 84.9b)!
84.8 "Deus dos Exércitos" "Sabaoth" (BDB 838), geralmente tem uma conotação militar (isto é, Josué), "Deus, o
comandante do exército celestial" em um contexto astral de idolatria babilônica refere-se às "estrelas". YHWH é o
criador e controlador de todas as luzes celestiais.
84.9 "escudo nosso" Este é um título para Deus (Gn. 15.1; Dt 33.29; Sl. 18.2; 115.9-11) ou para o rei de Israel.
▣ "teu ungido" Isso poderia se referir ao Sumo Sacerdote (cf. Lv. 4.3, Zacarias 3-4), mas provavelmente ao rei
(cf. Sl. 2.2; 132.17; 1 Sm. 2.35; 16.6; 2 Sm. 19.21). Em Sl. 89.18 ambos "escudo" e "rei" são utilizados para o rei
de Israel.
Para o "ungido" veja Tópico Especial: Os títulos do AT do Especial que Há de vir.
84.10 "Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil" Este é o uso do termo "mil" em uma forma simbólica
(veja Tópico Especial: Mil [eleph]). A comparação não é totalmente declarada. "Um dia com YHWH no seu
templo é melhor do que mil dias em outro lugar!" (ie, Sl. 27.4).
▣ "a porta" É verdade que no mundo antigo, a porta (BDB 706) era vista como potencialmente repleta de
demônios, especialmente na cultura romana. No entanto, neste contexto, parece óbvio que esta é uma declaração
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comparativa. O salmista preferiria estar na periferia do templo do que no conforto luxuoso e hospitaleiro dos
ímpios.
Alguns comentaristas tentam tornar a "porta" (BDB 706) um título para os porteiros levitas (cf. 1 Cr. 9.19, 22;
2 Cr. 23.4). Eu penso que "porta" (cf. Jz. 19.27; 1 Rs. 14.17; 2 Cr. 3.7) se encaixa neste contexto melhor.
▣ "tendas da perversidade" Este é um anacronismo desde os dias nômades de Israel. O oposto é expresso em
Sl. 27.5-6.
84.11 "é sol" O aramaico Targums interpreta "sol" (BDB 1039) como "baluarte" ("sol", שׁמשׁ, BDB 1039;
"ameias", שׁמשׁתיך, BDB 1039, cf. Is. 54.12). Ameias se encaixa melhor ao paralelismo com escudo. O AT foi
relutante em usar "sol" em conexão com YHWH por causa da adoração generalizada do sol na ANE. Se o "sol" é
original, então é uma metáfora que incide sobre a luz, a verdade, a saúde, a revelação, a bênção, etc. A Divindade
é descrita desta forma em Is. 60.19-20; Ml. 4.2; Ap. 21.23. Ele é a luz verdadeira e eterna.
84.11-12 Este é um resumo da visão de mundo do crente. Deus é conosco e por nós, mesmo quando estamos
fisicamente separados do local designado de adoração. Para os fiéis seguidores YHWH
1. é sol e escudo
2. dá graça e glória
3. nenhum bem sonega (cf. Sl. 34.10b)
4. abençoa aqueles que (elemento condicional)
a. andam retamente
b. confiam nele
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o salmista está longe do templo?
2. Este Salmo é relacionado com o Salmo 42?
3. A referência a "caminhos" (Sl. 84.5) é literal ou simbólica?
4. Por que Sl. 84.6 é tão difícil de traduzir?
5. A quem se refere o termo "ungido" (Sl. 84.9b)?
6. De que forma (s) YHWH é como o "sol"? Porque esta é uma analogia rara no AT?
7. Liste as duas condições mencionadas em Sl. 84.11-12. A aliança é condicional ou incondicional?
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SALMO 85
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela misericórdia
de Deus sobre a nação
Introdução MT
Para o diretor do coro. Um
Salmo dos filhos de Coré.

A oração para o Senhor
restaurar o seu favor
para a terra

Oração pela libertação dos
adversários nacionais

Uma oração pelo bemestar da nação

Oração pela paz e justiça

85.1-3

85.1-3

85.1-3

85.1-3

85.1-2
85.3

85.4-7

85.4-7

85.4-7

85.4-7

85.4-5
85.6-7

85.8-13

85.8-9

85.8-9

85.8-9

85.8-9

85.10-13

85.10-13

85.10-13

85.10-11
85.12-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Observe que
1. Sl. 85.1-3 tem todos os verbos PERFEITOS (ou seja, ação concluída, geralmente no passado)
2. enquanto Sl. 85.4-7 tem todos os verbos IMPERFEITOS (ou seja, uma ação em curso, o estado atual da ira
de YHWH em relação a Israel)
3. Sl. 85.5-6 contêm uma série de três perguntas).
B. Vários grandes termos teológicos são personificados em Sl. 85.10-13 (positivo em Is. 58.8; negativo em
Isaías 59.14-15.).
1. benignidade, Sl. 85.10 - Tópico Especial: Benignidade (hesed)
2. verdade / fidelidade, Sl. 85.10, 11 - Tópico Especial: Acredite, Confiança, Fé e Fidelidade no AT
3. justiça, Sl. 85.10, 11, 13 - Tópico Especial: Justiça
4. paz, Sl. 85.10 (cf. Sl. 85.8) - Tópico Especial: Paz (AT)
C. A terra é afetada em ambos os sentidos positivo e negativo pela forma como o povo de Deus vive (cf. Lv.
26; Dt 27-30) as escolhas humanas têm consequências, mas também a graça e a misericórdia de YHWH!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 85.1-3
1
Favoreceste, SENHOR, a tua terra;
restauraste a prosperidade de Jacó.
2
Perdoaste a iniquidade de teu povo,
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encobriste os seus pecados todos. Selah.
3
A tua indignação, reprimiste-a toda,
do furor da tua ira te desviaste.
85.1-3 Observe o paralelismo poderoso que denota o caráter e as ações redentoras de YHWH.
1. favoreceste - BDB 953, KB 1280, Qal PERFEITO
2. restauraste - BDB 996, KB 1427, Qal PERFEITO, cf. Sl. 14.7
a. perdão
b. restauração de Canaã
3. perdoas-te a iniquidade - BDB 669, KB 724, Qal PERFEITO
4. encobriste os seus pecados todos - BDB 491, KB 487, Piel PERFEITO
5. a Tua indignação, reprimiste-a toda - BDB 62, KB 74, Qal PERFEITO
6. do furor da Tua ira te desviaste - BDB 996, KB 1427, Hiphil PERFEITO; observe
a. este mesmo VERBO no nº 2
b. a forma IMPERATIVA em Sl. 85.4
c. o Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO em Sl. 85.8
YHWH manteve Suas promessas, mesmo quando Seu povo da aliança não merecia isso. O pecado tem
consequências (cf. Lv. 26; Dt. 27-30), mas a graça também tem efeitos duradouros por causa do caráter de Deus
(cf. Ex. 34.6; Nm 14.18; Dt. 4.31; Ne. 9.27; Sl. 86.15; 103.8; 145.8)!
85.1 "Tua terra" Observe as diferentes maneiras de se referir ao povo de Deus.
1. Tua terra, Sl. 85.1a
2. Jacó, Sl. 85.1b
3. Teu povo, Sl. 85.2a
85.2 "Selah" Veja a nota em Salmo 3.2.
85.3-4 "todos" O uso de "todos" (BDB 481) é significativo. Todo o seu pecado é coberto e toda fúria de Deus é
retirada. O que é uma boa notícia!
85.3 "tua indignação" Observe as diferentes palavras que se referem a reação de YHWH à desobediência
humana (cf. Sl. 78.49).
1. indignação, Sl. 85.3a - BDB 720
2. furor da Tua ira, Sl. 85.3b - BDB 354 CONSTRUCTO BDB 60 I
3. ira, Sl. 85.4b - BDB 495
4. iriado, Sl. 85.5a - BDB 60, VERBO
5. ira, Sl. 85.5b - BDB 60, SUBSTANTIVO
Quão diferente são essas expressões do caráter de Deus comparadas com:
1. Sl. 85.1-2
NASB (REVISADO) TEXTO: 85.4-7
4
Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação,
e retira de sobre nós a tua ira.
5
Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
6
Porventura, não tornarás a vivificar-nos,
para que em ti se regozije o teu povo?
7
Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia
e concede-nos a tua salvação.
85.4-7 Esta estrofe começa com dois pedidos de oração ("restabelece" - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO;
"retire" - BDB 830, KB 974, Hiphil IMPERATIVO) e termina com um pedido de oração ("mostra"- BDB 906, KB
1157, Hiphil IMPERATIVO).
Segue-se então com uma série de perguntas relacionadas a esse chamado para a restauração.
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1. Estarás para sempre irado contra nós? cf. Sl. 74.1; 79. 5; 80.4
2. Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
3. Porventura, não tornarás a vivificar-nos? cf. Sl. 71.20; 80.18
Israel não conseguia entender como YHWH permitiu que eles fossem invadidos e exilados (cf. Habacuque
1)! Eles eram o Seu povo e o Seu testemunho no mundo. O problema era a desobediência na aliança. A mensagem
errada estava sendo comunicada às nações (cf. Ez. 36.22-36).
85.7 "misericórdia" Veja a nota em conhecimentos contextuais, B.
▣ "tua salvação" em Sl. 85.4 o salmista chama YHWH de "Ó Deus (Eloah) da nossa salvação" (BDB 447). Veja
Tópico Especial: Salvação (Termo do AT).
NASB (REVISADO) TEXTO: 85.8-13
8
Escutarei o que Deus, o SENHOR, disser,
pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos;
e que jamais caiam em insensatez.
9
Próxima está a sua salvação dos que o temem,
para que a glória assista em nossa terra.
10
Encontraram-se a graça e a verdade,
a justiça e a paz se beijaram.
11
Da terra brota a verdade,
dos céus a justiça baixa o seu olhar.
12
Também o SENHOR dará o que é bom,
e a nossa terra produzirá o seu fruto.
13
A justiça irá adiante dele,
cujas pegadas ela transforma em caminhos.
85.8-12 Esta estrofe é a resposta às orações do salmista. Ele quer que Deus fale com ele ("Deixe-me ouvir", BDB
1033, KB 1570, Qal COORTATIVO). Ele irá passar a mensagem / visão.
1. paz a:
a. Seu povo
b. Seus santos (BDB 339)
2. Sua salvação está próxima
3. A glória habitará em sua terra (ou seja, a presença pessoal de YHWH, como a nuvem Shekinah, mas aqui,
no templo, cf. Sl. 63.2; 102.15-16.)
4. benignidade e a fidelidade se encontraram
5. justiça e a paz se beijam
6. fidelidade brota da terra
7. dos céus a justiça baixa o seu olhar
8. YHWH dará o que é bom
9. a justiça irá adiante
Mas observe as condições.
1. jamais caiam em insensatez (BDB 493) - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO
2. dos que O temem / reverenciam (Tópico Especial: Temor)
É até possível que os "seus santos" do Sl. 85.8b seja também uma condição para a paz. Não há paz para além
de um relacionamento correto com Deus e os outros.
Salmo 85.11 também fala da fidelidade, como uma condição para a justiça de Deus (isto é, o próprio Deus)
olhar do céu.
Salmo 85.10-11 é tão poderosa a imagem da pessoa de Deus. Estes atributos são personificados e se unem para
cumprir os Seus propósitos.
1. restauração do exílio
2. acabar com a seca
3. uma culminação escatológica (Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH)
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85.8 "Deus, o SENHOR " Este é El mais YHWH. Geralmente é YHWH Elohim, como em Gn. 2.4
(YHWH Elohim). A NJB vê esses dois nomes de Deus como uma introdução a linhas paralelas.
"Qual é a mensagem de Deus?"
"A mensagem de YHWH é a paz."
Esta mesma abordagem é seguida pela AB (p. 285).
▣ "jamais caiam em insensatez" Isso reflete a MT. A LXX entende esta frase como "aqueles que se voltam para
seus corações." A UBS Text Project (p. 345) dá a MT uma classificação "C" (ou seja, uma dúvida considerável).
85.12 A promessa da abundância agrícola foi amarrada com a obediência à aliança (ie, Levítico 26, Deuteronômio
27-30). A AB vê o Salmo como um chamado pré-exílico para a chuva no meio de uma seca. The Jewish Study
Bible (p. 1377) vê o Salmo como um apelo para a restauração do povo de Deus para Canaã. Isto se baseia na:
1. "terra" em Sl. 85.1, 9-12
2. "restaurar as fortunas", como usado em Jr. 30.3, 18; Amos 9.14
3. Sl. 85.7, referindo-se a um templo restaurado
▣ "o que é bom" Ao que isto se refere?
1. libertação - Êx. 18.9
2. bênçãos - Sl. 34.10
3. Canaã - Êx. 3.8; Dt. 1.35; 3.25; 4.21-22; 8.7,10; Js. 23.13
4. A bondade não especificada de YHWH para aqueles que obedecem a Sua aliança - Sl. 84.11
Talvez seja a ambiguidade proposital que significa a provisão de Deus em todas as áreas necessárias. Aqui,
abundância agrícola. (Sl. 67.6)
85.13 O AT muitas vezes usa a imagem de um "caminho", "estrada", "estrada longa" para designar as ações de
Deus e dos humanos (ie, Sl. 25.4, 8, 9, 10, 12, 15). A vida espiritual foi caracterizada como "um caminho"!
A justiça é novamente personificada (cf. Sl. 85.10-11.) Como um arauto (cf. Sl. 85.8) que vai adiante de Israel
gritando a boa notícia do amor, cuidado, proteção e presença de YHWH com Seu povo, após o exílio ou a
seca. The Jerome Bible Commentary (p. 591) vê como possivelmente uma referência escatológica.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. É possível detectar o cenário histórico? Se assim for, liste as três opções.
2. Como os VERBOS de Sl. 85.1-2 se relacionam com os VERBOS de Sl. 85.3?
3. Salmo 85.8 refere-se ao salmista ou a um profeta?
4. Por que Sl. 85.10-11 tem um cenário tão poderoso, comovente e encorajador?
5. Como o Sl. 85.11 lida tanto com a soberania divina quanto o livre arbítrio humano?
6. Defina "bom" em Sl. 85.12.
7. Explique a imagem de um "caminho" ou "estrada".
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SALMO 86
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um Salmo de Súplica e
confiança
Introdução MT
Uma oração de Davi

Oração pela Misericórdia,
com a meditação sobre as
excelências do SENHOR

Oração pela libertação
dos inimigos pessoais

Oração por ajuda

Oração em tempo de tribulação
(números de versículos da LXX)

86.1-5

86.1-5

86.1-7

86.1-2

86.1-2b
86.2c-4

86.3-5
86.5-6
86.6-10

86.6-7

86.6-7
86.7-8

86.8-10

86.8-11

86.8-10
86.9-10

86.11-13

86.11-13

86.11-13
86.12-13

86.14-17

86.14-15

86.14-17

86.11
86.12-13

86.14-17

86.14
86.15-16a

86.16-17

86.16b-17
86.18

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é caracterizado como um "lamento pessoal." Um seguidor justo de YHWH clama para o seu Deus
justo agir em seu nome.
1. autor justo, Sl. 86.1, 2, 3, 4
2. Deus justo, Sl. 86.5, 6
B. Este salmo tem um elemento universal surpreendente em Sl. 86.9 (cf. Sl. 22.27; 46.10; 47.9; 57.5, 11; 64.9;
65.8; 66.1-7; 67.2-5; 98.23; 99.2-3; 102.15). Este versículo é o centro teológico do quiasma (ou seja, uma
estrutura poética hebraica).
C. Um possível esboço seria:
1. queixa teológica do autor, Sl. 86.1-7
2. hino de louvor a Deus, Sl. 86.8-10
a. sua transcendência
b. Sua singularidade (monoteísmo)
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3. hino de louvor a Deus, Sl. 86.11-17, para a Sua imanência
D. Há 15 IMPERATIVOS DE PEDIDO neste Salmo.
1. Inclinai
os
ouvidos,
Sl. 86.1
BDB
639,
KB
692, Hiphil IMPERATIVO,
cf. Sl. 17.6; 31.2; 71.2; 102.2; o mesmo VERBO na forma IMPERFEITA em Sl. 88.2
2. Responde-me, Sl. 86.1 - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
3. preserva a minha alma, Sl. 86.2 - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 25.20
4. salva, Sl. 86.2 - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 28.9; 31.16; 59.2; 71.2
5. compadece-te, Sl. 86.3 - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
6. alegra a alma, Sl. 86.4 - BDB 970, KB 1333, Piel IMPERATIVO
7. escuta, Sl. 86.6 - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
8. atende, Sl. 86.6 - BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
9. ensina-me, Sl. 86.11 - BDB 34, KB 436, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 25.4, 12; 27.11
10. dispõem-me o coração, Sl. 86.11 - BDB 402, KB 405, Piel IMPERATIVO
11. Volta-te para mim, Sl. 86.16 - BDB 815, KB 937, Qal IMPERATIVO
12. compadece-te de mim, Sl. 86.16 - mesmo que nº 5
13. concede a tua força, Sl. 86.16 - BDB 678, KB 733, Qal MPERATIVO
14. salva, Sl. 86.16 - mesmo que nº 4
15.mostra-me um sinal, Sl. 86.17 - BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
E. Observe os VOCATIVOS.
1. ó SENHOR (YHWH), Sl. 86.1, 3, 6, 11, 17
2. Tu, ó Deus meu (Eloah), Sl. 86.2
3. Senhor (Adon), Sl. 86.4, 5, 8, 9, 15
4. O Deus (Elohim), Sl. 86.10, 14
5. O Senhor meu Deus (Eloah), Sl. 86.12; Eloah também em Sl. 86.2
6. O doador (sem nome / título), Sl. 86.16b
Os outros nomes / títulos utilizados são:
1. Deus (El), Sl. 86.15
2. O seu nome (BDB 1027), Sl. 86.9, 11, 12
Todos estes refletem uma oração vibrante pela ajuda do Deus de Israel!
F. A estrutura de Salmos individuais é difícil de categorizar. Se este Salmo é um acróstico (veja NASB Study
Bible, p. 829), então Sl. 86.9 é o versículo chave central. Para mim, Sl. 86.8 é teologicamente um versículo
chave e Sl. 86.9 é a extensão lógica. O monoteísmo é a singularidade de Israel na ANE (com duas exceções
breves, uma no Egito e uma na Assíria). Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH,
e Tópico Especial: Monoteísmo.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 86.1-5
1
Inclina, SENHOR, os ouvidos e responde-me,
pois estou aflito e necessitado.
2
Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso;
tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia.
3
Compadece-te de mim, ó Senhor,
pois a ti clamo de contínuo.
4
Alegra a alma do teu servo,
porque a ti, Senhor, elevo a minha alma.
5
Pois tu, Senhor, és bom e compassivo;
abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
86.1 "Inclina" Esta é uma metáfora derivada do VERBO "dobrar" ou "virar" (BDB 639, KB 692). Isto clama a
YHWH que dê ouvidos ao apelo de seu servo (cf. Sl. 86.3, 4, 6, 7).
▣ "SENHOR " Este é YHWH (ie, o nome é definido em Êxodo 3.14, veja Tópico Especial: Nomes da
Divindade). Este é o nome da Divindade na aliança. É uma forma do VERBO "ser".
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Há um jogo entre YHWH (Sl. 86.1, 3, 6, 11), Elohim (Sl. 86.2, 10, 12) e Adon (Sl. 86.4, 8, 9, 12). Estes
representam diferentes conceitos da Divindade.
1. YHWH - Deus como Salvador e Redentor
2. Elohim - Deus como Criador, Mantenedor e Provedor
3. Adonai - Deus como mestre, proprietário e marido
▣ "responde" Esta não foi uma oração para obter informações, mas a certeza da presença e cuidados pessoais de
Deus. O salmista tem experimentado isto e, por algum motivo, isto não acontece agora! É um apelo a Deus para
agir de uma forma visível.
1. libertar (Sl. 86.7)
2. testemunhar (Sl. 86.8-10)
▣ "pois estou aflito e necessitado" Esta frase (BDB 776 e BDB 2) poderia ser entendida no sentido espiritual
para se referir ao remanescente fiel (veja Tópico Especial: O Remanescente, Três Sentidos, cf. Sl. 34.6; 35.10;
40.17; 70.5). Este Salmo é possivelmente uma referência ao rei.
86.2 "Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso" Existem dois termos usados para descrever o salmista.
1. alma - lit. nephesh, BDB 659, cf. Sl. 86.4 (duas vezes), 13, 14; veja notas em Sl. 3.2 e Gn. 35.18
2. piedoso / homem - BDB 339, veja notas em Sl. 16.10; 50.5
Isto começa uma série de razões pelas quais Deus deve agir em nome do salmista.
1. ele é piedoso, Sl. 86.2 (hasid, BDB 339, fiel à aliança, relacionado com hesed, BDB 339)
2. ele confia em YHWH, Sl. 86.2
3. ele ora a YHWH, Sl. 86.3, 4, 5
4. porque Deus também é hesed, Sl. 86.5, 15.
No AT, a morte não era vista como um reencontro com Deus, mas um lugar de silêncio e falta de alegria. O
salmista quer louvar a Deus na adoração. O conceito do que acontece na vida após a morte é desenvolvido (ie,
revelação progressiva) no NT. Graças a Deus por Jesus e pelo NT!
▣ "salva" No AT, isso se referia à libertação física. Veja Tópico Especial: Salvação (Termos do AT).
▣ "que em ti confia" Veja notas em Sl. 4.5.
86.3 "a ti clamo de contínuo" Isto se refere à oração durante todo o dia (cf. Sl. 22.2; 25.5; 88.9).
86.4 "elevo a minha alma" Esta é uma expressão idiomática de reconhecimento do local de poder de YHWH (ou
seja, no alto, no céu, cf. Sl. 123.1) e oferecendo-se a Ele totalmente (cf. Sl. 25.1; 143.8; Lm 3.41).
O fundo cultural poderia ser:
1. os sacrifícios eram levantados a YHWH
2. a oração judaica era oferecida com a cabeça, olhos e mãos levantados para o céu
86.5 Este é um resumo do caráter de YHWH (cf. Sl. 86.10, 15). Existem vários destes resumos em todo o AT (cf.
Êx. 34.6; Jn. 4.2; Ne. 9.17; Jl. 2.13, Sl. 86.15; 103.8; 145.8).
A esperança do homem está no caráter constante e amoroso de YHWH. Ele é
1. bom - BDB 373 II (cf. 1 Cr. 16.34; 2 Cr. 5.13; 7.3; 30.18; Ed. 3.11; Sl. 25.8; 34.8; 100.5; 106.1; 107.1;
118.1, 25; 135.3; 136.1; Jr. 33.11; Na. 1.7)
2. pronto a perdoar - BDB 699, ADJETIVO encontrado apenas aqui (cf. Ne. 9.17; Sl. 130.4 para usos
relacionados ao SUBSTANTIVO)
3. abundante em benignidade - BDB 912 I CONSTRUCTO BDB 338 (cf. Êx. 34.6; Ne. 9.17; Sl. 103.8; 145.8; Jl.
2.13, Jn. 4.2), veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
4. grande, Sl. 86.10 - BDB 152 (cf. Sl. 77.13)
5. opera maravilhas, Sl. 86.10 - BDB 810, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas
6. compassivo, Sl. 86.15 - BDB 933
7. cheio de graça, Sl. 86.15 - BDB 337
8. paciente, Sl. 86.15 - cf. mesmos versículos paralelos como no nº 3
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9. grande em misericórdia / verdade, Sl. 86.15 - cf. mesmos versículos paralelos como no nº 3
▣ "para com todos os que te invocam" O escopo do amor e da oferta de aceitação de YHWH é surpreendente no
Salmo do AT. A mesma promessa universal é repetida em Sl. 86.9. Deus acolhe todos os que se aproximam com
fé e adoração. Veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
"Invocar" Deus, era um ato de fé expressa no culto público em Joel 2.32 e citado por Paulo em Rm. 10. 913. Veja Tópico Especial: O que Significa "Receber", "Acreditar", "Confessar / Professar", e "Clamar?"
NASB (REVISADO) TEXTO: 86.6-10
6
Escuta, SENHOR, a minha oração
e atende à voz das minhas súplicas.
7
No dia da minha angústia, clamo a ti,
porque me respondes.
8
Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor;
e nada existe que se compare às tuas obras.
9
Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor,
e glorificarão o teu nome.
10
Pois tu és grande e operas maravilhas;
só tu és Deus!
86.6-7 Estes versículos são paralelos ao Sl. 86.1. Eles expressam a confiança do salmista na presença e no cuidado
pessoal de YHWH.
86.7 "No dia da minha angústia" a situação difícil do salmista é descrita posteriormente no Sl. 86.14. Estes
inimigos são descritos de várias maneiras.
1. os soberbos se têm levantado contra mim
2. um bando de violentos atenta contra a minha vida (nephesh, veja nota em Gn. 35.18)
3. eles não Te consideram
4. os que me aborrecem, Sl. 86.17b
86.8 "Não há entre os deuses semelhante a ti" Esta é uma afirmação do monoteísmo (cf. Sl. 86.10b), veja
tópico Especial: Monoteísmo. Isso reflete Êx. 15.11.
▣ "entre os deuses" Este é o termo hebraico elohim, usado para se referir aos seres espirituais (anjos). Este termo
também é usado para os juízes humanos no AT. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "nada existe que se compare às tuas obras" YHWH é o Deus da criação. Ele é o único criador, todos os
outros seres são criados. Ele é o Deus que age. Os ídolos das nações não podem ver, ouvir ou agir!
86.9 "Todas as nações que fizeste virão" Se há apenas um Deus criador e todos os seres humanos são criados à
Sua imagem (Gn. 1. 26-27), e Deus prometeu redimir todos os seres humanos caídos (Gn 3.15), então o amor de
Deus para com todos os seres humanos deve ser o foco das atividades redentoras de Deus. Veja Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH.
Este versículo expressa a afirmação de que YHWH criou as nações (cf. Dt. 32.8 a LXX, afirma que YHWH
deu a cada nação um anjo nacional, cf. Dt. 29.26; Dn. 10).
▣ "glorificarão o teu nome" os gentios que responderam na fé e adoração, glorificarão o amor e a redenção de
YHWH (cf. Is. 66.23c).
Se Sl. 86.14-15 refere-se a judeus rebeldes, o contraste com os crentes gentios é ainda mais poderoso!
NASB (REVISADO) TEXTO: 86.11-13
11
Ensina-me, SENHOR, o teu caminho,
e andarei na tua verdade;
dispõe-me o coração para só temer o teu nome.
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12

Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração,
e glorificarei para sempre o teu nome.
13
Pois grande é a tua misericórdia para comigo,
e me livraste a alma do mais profundo poder da morte.
86.11-13 a estrofe clama para YHWH (dois IMPERATIVOS) prover o que Seu fiel seguidor precisa - instrução e um
coração unido e puro. Em troca, o seguidor irá "ensinar", "andar", "temer", "dar graças", e "glorificar"
YHWH. Esta é a ordem na aliança. Deus provê, os fiéis seguidores respondem.
▣ "Teu caminho... Tua Verdade... Teu Nome" Estes estão obviamente em um relacionamento paralelo. A fé
bíblica é:
1. um estilo de vida diário
2. uma verdade cognitiva
3. uma pessoa para se confiar completamente
Eu costumo dizer que é uma pessoa (Jesus) para ser recebida; as verdades sobre essa pessoa devem ser acreditadas
(a Bíblia); e uma vida semelhante a essa pessoa deve ser vivida! Todos estes elementos são necessários para uma
fé bíblica plena, completa e madura!
86.11, 12. Dispõem o meu coração... de todo coração" Esta é uma expressão idiomática hebraica para lealdade
e dedicação total (ou seja, Jr. 24.7; 32.39; Ez. 11.33; 18.31; 36.26).
86.12 " Dar-te-ei graças... glorificarei" Estes dois VERBOS são COORTATIVOS.
1. dar graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. Glorificar - BDB 457, KB 455, Piel COORTATIVO
▣ "teu nome" Invocar o nome de YHWH (ie, Sua pessoa, caráter) se remete a Gn. 4.26 (cf. Gn. 12.8; 21.33; Sl.
80.18; 145.1-2; Dn. 9.19; Jl. 2.32; At. 2.21; Rm. 10.9-13). Estes são os atos de fé, adoração e ação de graças. Os
fiéis seguidores invocam publicamente ao Deus invisível da criação e da redenção. Veja Tópico Especial em
Sl. 86.5 e Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
▣ "para sempre" Veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
86.13 "me livraste a alma do mais profundo poder da morte" O VERBO (BDB 664, KB 717) é
um Hiphil PERFEITO e, portanto, poderia ser entendido como passado, presente ou futuro (apenas o contexto pode
determinar). O Seol é o lugar dos mortos. Os judeus enterravam seus entes queridos, por tanto, isto era visto
fenomenologicamente como sendo o centro da terra. Veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?
A referência do salmista tem sido entendida de diversas maneiras.
1. doença
2. inimigos da aliança (companheiros judeus)
3. inimigos externos (as nações vizinhas)
4. futuro sentido do fim dos tempos (escatológico)
O termo "profundo" é literalmente o ADJETIVO "mais fundo" (BDB 1066, cf. Dt. 32.22).
NASB (REVISADO) TEXTO: 86.14-17
14
Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim,
e um bando de violentos atenta contra a minha vida;
eles não te consideram.
15
Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça,
paciente e grande em misericórdia e em verdade.
16
Volta-te para mim e compadece-te de mim;
concede a tua força ao teu servo
e salva o filho da tua serva.
17
Mostra-me um sinal do teu favor,
para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem;
pois tu, SENHOR, me ajudas e me consolas.
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86.14 os fiéis seguidores de Deus têm inimigos! Quem eles são é incerto. Quem quer que sejam, eles não
conhecem e nem reconhecem Deus ou o Seu povo (cf. Sl. 54.3, similar no Salmo 36.1).
86.15 Veja notas no Salmo 86.5.
86.16 é paralelo a Sl. 86.1 e 3.
▣ "salva o filho da tua serva" Esta é uma expressão idiomática para uma família de Deus que serve YHWH (ie,
Sl. 116.16).
86.17 Este versículo implica um apelo para aqueles de Sl. 86.14 se arrependerem ou é um apelo à justiça
pública? Salmo 112. 10 pode relacionar-se a este versículo.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como o salmista descreve a si mesmo em Sl. 86.1-3?
2. Explique como Sl. 86.8 se encaixa na visão única de Israel sobre a unicidade / singularidade de YHWH.
3. Explique a ênfase universal de Sl. 86.9.
4. Liste os nomes para a Divindade usados neste salmo e os seus significados teológicos.
5. Defina o monoteísmo e sua implicação para Sl. 86.5 e 9.
6. Liste as características de YHWH no Sl. 86.5, 10, 15.
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SALMO 87
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Os privilégios da
cidadania em Sião
Introdução MT
Salmo dos filhos de
Corá. Uma canção

As glórias da Cidade de
Deus

Sons de louvor a Sião
como a mãe dos crentes
em toda parte

Em louvor a Jerusalém

Sião, Mãe de Nações

87.1-7

87.1-3

87.1-3

87.1-3

87.1-2
87.3

87.4

87.4

87.4

87.4

87.5-6

87.5-6

87. 5-7

87.5
87.6-7

87.7

87.7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo louva a escolha de YHWH de um povo para revelar e representa-Lo para as outras nações.
B. Os cenários usados é o de uma das nações (cf. Sl. 87.4). YHWH defini os limites de todas as nações (cf.
LXX, Dt. 32.8, ou seja, Ele está no controle da geografia e história).
A nação da aliança era composta de
1. descendentes de Abraão (Gn. 12.1-3; Dt. 7.6-8)
2. descendentes dos Patriarcas (Isaac, Jacó / Israel)
3. uma terra especial, Canaã
4. uma cidade especial, Jerusalém
5. um monte especial, Moriá (ou seja, o templo , cf. Dt. 12.5, 11, 21; 14.23, 24; 16.2, 6, 11, etc.)
C. Esta nação especial (cf. Ex. 19.5-6) é crucial para alcançar todas as nações (veja Tópico Especial: Eterno
Plano Redentor de YHWH.
D. Enquanto eu leio este Salmo eu me pergunto: "este ainda é o lugar especial de Deus?" Eu reluto com
isso; por favor, separe um momento para ler o Tópico Especial: Previsões do Futuro no AT vs. Previsões no
NT. O NT universalizou as promessas do AT para o mundo. O evangelho, não Israel, é a revelação plena de
YHWH!
E. Salmo 87.4 implica um período escatológico onde todas as pessoas são parte do povo de Deus (isto é, Is.
2.2-4; 12.4-5; 25.6-9; 42.6-12; 45.22 -23; 49.5-6; 51.4-5; 60.1-3; 66.23).
F. A UBS Handbook, p. 757, traz à tona a questão de quem é o interlocutor que está em Sl. 87.4 e 5. Ele
sugere, e eu concordo, que Sl. 87.4 deve ser Deus (porque a Divindade é mencionada na PRIMEIRA PESSOA,
"Me"), enquanto Sl. 87.5 é o salmista (porque a Divindade é mencionada na TERCEIRA PESSOA, assim como
em Sl. 87.6).
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 87.1-7
1
Fundada por ele sobre os montes santos,
2
o SENHOR ama as portas de Sião
mais do que as habitações todas de Jacó.
3
Gloriosas coisas se têm dito de ti,
ó cidade de Deus! Selah.
4
Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia;
eis aí Filístia e Tiro com Etiópia;
lá, nasceram.
5
E com respeito a Sião se dirá: Este e aquele nasceram nela;
e o próprio Altíssimo a estabelecerá.
6
O SENHOR, ao registrar os povos, dirá:
Este nasceu lá. Selah.
7
Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão:
Todas as minhas fontes são em ti.
87.1 "fundada" Esta raiz hebraica (BDB 414) tem várias conotações.
1. utilizado em Esdras 7.9 como o começo de algo
2. fundação de uma cidade - Sl. 137.7; Lm. 4.11; Mq 1.6
3. colocar uma fundação em sentido figurado - Is. 28.16
4. criação da Terra - 2 Sm. 22.16; Sl. 18.16; 78.69; 82.5; Is. 24.18; 40.21; Jr. 31.37
5. imagens relacionadas com montanhas - Dt. 32.22; Sl. 18.7
6. desde o dia da fundação do templo - 2 Cr. 8.16 ou das suas câmaras laterais - Ez. 41.8
▣ "os montes santos" montes simbolizam
1. permanência
2. estabilidade
3. proximidade de Deus (Sl. 121.1)
4. colunas da terra
Neste contexto, é, obviamente, esta imagem está conectado com:
1. Jerusalém / Sião (cf. Sl. 2.6; 48.1)
2. o templo
3. o povo da aliança
O PLURAL pode estar relacionado ao fato de que Jerusalém foi construída sobre sete montes. Para "Sião" veja
notas em Sl. 2.6; 9.11 e 20.2.
YHWH é ligado a várias montanhas.
1. Monte Sinai / Horebe (Êxodo 19-20)
2. Monte Seir / Paran (Dt. 33.2; Hc. 3.3)
3. Monte Moriá (Gênesis 22; Ez. 20.40).
4. uma montanha no norte (Sl. 48.2; Is. 14.13; Ez. 28.14, 16)
87.2 Refere-se a Jerusalém / Sião e Judá (cf. Sl. 78.67-68). Judá era para ser a tribo do Messias (cf. Gn. 49.812). "Jacó" refere-se a todas as tribos que descenderam de Jacó / Israel. Tornou-se um termo coletivo para o povo
da aliança.
▣ "O SENHOR ama" o amor de YHWH para Jerusalém também é expressamente declarado por Sl. 78.68. É o Seu
lugar escolhido (cf. Sl. 132.13).
▣ "cidade de Deus" Isso se refere a Jerusalém (cf. Sl. 46.4; 48.8). Veja Tópico Especial: Jerusalém.
▣ "Selah" Este termo parece fechar uma unidade literária, veja Sl. 87.6. Para uma nota completa sobre os
significados sugeridos veja Sl. 3.2.
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87.4 "farei menção" Este VERBO (BDB 289, KB 269, Hiphil IMPERFEITO) pode ser entendido como "registrar"
(BDB 271, nº 4, como o título de um funcionário público que registra (cf. 2 Sm. 8.16; 20.24; 1 Rs. 4.3; 2 Rs.
18.18, 37; 1 Cr. 18.15; 2 Cr. 34.8; Is. 36.3, 22), de modo a estar ligado a ideia de um registro da cidade (Sl. 87.56).
▣ "dentre os que me conhecem" Isto implica que os gentios destes países tornaram-se crentes e seguidores de
YHWH. Eles agora são cidadãos da nova cidade escatológica de Deus, a "Nova Jerusalém" (cf. Ap. 21).
Veja o Tópico Especial: Conhecer.
87.4-5 O salmista lista várias nações.
1. Raabe (ie, Egito, cf. Sl. 89.10; Is. 30.7)
2. Babilônia (questiona-se porque a Assíria não é mencionada, possivelmente dando uma indicação da data da
composição do Salmo)
3. Fílistia
4. Tiro (ie, Fenicia)
5. Etiópia (ie, Cush)
O propósito delas serem mencionadas é comparar suas origens. Em certo sentido, todas as nações veem da
soberania de Deus (cf. LXX, Dt 32.8), mas Israel era o Seu povo especial (cf. Êx. 19.5-6; Rm. 9.4-5).
87.5 A primeira linha de Sl. 87.5 é difícil, mas no contexto da ênfase universal de Sl. 87.4, eu penso que se refere
aos crentes em YHWH terem sua cidadania transferida para a cidade santa de Deus -Sião.
87.6 "registrar" A imagem é a de uma lista de cidadãos mantidos nas cidades da ANE. De uma forma simbólica
isto mostrará que Israel era de Sião, a cidade especial de Deus, o único lugar do culto de YHWH (cf. Sl. 87.7).
Veja Tópico Especial: Os Dois Livros de Deus.
87.7 "fontes" O termo (BDB 745) é usado no sentido simbólico da origem ou do recurso do povo de Deus (cf.
Dt. 33.28).
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SALMO 88
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma petição para ser salvo
da morte
Introdução MT
Uma canção. Um Salmo
dos Filhos de Coré. Para o
diretor do coro; de acordo
com Mahalath,
Leannoth. Um Maskil de
Hemã o ezraíta

Um clamor por ajuda

Oração desesperada pela
cura na doença

Um clamor por ajuda

Oração em grande aflição

88.1-9

88.1-2

88.1-2

88.1-2

88.1-2

88.3-7

88.3-7

88.3-7

88.3-5
88.6-7

88.8-9
88.10-12

88.10-12

88.13-18

88.13-18

88.8-12

88.13-18

88.8-9

88.8-9

88.10-12

88.10-12

88.13-18

88.13-16
88.17-18

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é caracterizado por
1. uma série de perguntas relacionadas ao senso do autor sobre rejeição de Deus, cf. Sl. 88.10-12, 14. Este
Salmo termina sem nenhuma esperança ou alívio à vista! Este é um salmo "pesado"!
2. uma série de títulos / nomes para a vida após a morte
a. Sheol, Sl. 88.3b - BDB 982, veja Tópico Especial: Sheol
b. cova, Sl. 88.4a - BDB 92 I
c. entre os mortos, Sl. 88.5a - BDB 559
d. que jazem na sepultura, Sl. 88.5b - BDB 868
e. dos quais já não te lembra, Sl. 88.5c
f. desamparado de Tuas mãos, Sl. 88.5d, cf. Lm. 3.54
g. na mais profunda cova, Sl. 88.6a - BDB 1066
h. nos lugares tenebrosos, Sl. 88.6b - BDB 365
i. nos abismos, Sl. 88.6b - BDB 846 (g, h, i são paralelos)
j. os mortos, Sl. 88.10-A - BDB 559
k. os finados, Sl. 88.10b - BDB 952 I
l. na sepultura, Sl. 88.11-A - BDB 868
m. nos abismos, Sl. 88.11b - lit. abaddon - BDB 2
n. nas trevas, Sl. 88.12a - BDB 365, cf. 1 Sm. 2.9; Jó 10.21; 17.13; 18.18
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o. terra do esquecimento, Sl. 88.12b - BDB 75 CONSTRUCTO BDB 674 (exclusivo para este Salmo, cf.
Sl. 6.5).
p. trevas, Sl. 88.18b - BDB 365
B. Observe os diferentes termos utilizados para descrever a rejeição de Deus.
1. Tua ira, Sl. 88.7a - BDB 404
2. Tuas ondas, Sl. 88.7b - BDB 991, cf. Sl. 42.7; 69.1, 14-15; Jn. 2.3
3. rejeitas, Sl. 88.14a - VERBO, BDB 276 I, KB 276, Qal IMPERFEITO
4. oculta de mim o rosto, Sl. 88.14b - VERBO, BDB 711, KB 771, Hiphil IMPERFEITO
5. Teus terrores, Sl. 88.15b - BDB 33
6. Tuas iras, Sl. 88.16a - BDB 354
7. Teus terrores, Sl. 88.16b - BDB 130 (somente aqui e Jó 6.4)
C. É difícil a partir deste breve Salmo saber se o salmista está:
1. doente (possivelmente lepra por causa de seu abandono pela família e amigos)
2. sofrendo pelo julgamento
3. sentindo uma sensação de estar sozinho
4. temeroso com as circunstâncias da vida
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 88.1-9
1
Ó SENHOR, Deus da minha salvação,
dia e noite clamo diante de ti.
2
Chegue à tua presença a minha oração,
inclina os ouvidos ao meu clamor.
3
Pois a minha alma está farta de males,
e a minha vida já se abeira da morte.
4
Sou contado com os que baixam à cova;
sou como um homem sem força,
5
atirado entre os mortos;
como os feridos de morte que jazem na sepultura,
dos quais já não te lembras;
são desamparados de tuas mãos.
6
Puseste-me na mais profunda cova,
nos lugares tenebrosos, nos abismos.
7
Sobre mim pesa a tua ira;
tu me abates com todas as tuas ondas. Selah.
8
Apartaste de mim os meus conhecidos
e me fizeste objeto de abominação para com eles;
estou preso e não vejo como sair.
9
Os meus olhos desfalecem de aflição;
dia após dia, venho clamando a ti, SENHOR,
e te levanto as minhas mãos.
88.1 "ó SENHOR " Este Salmo usa o nome da aliança para Divindade, YHWH, em um sentido VOCATIVO três
vezes. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "o Deus da minha salvação" Este título da Divindade (cf. Sl. 24.5; 27.9) é descritivo para o que o salmista
quer que YHWH faça por ele, "salve", "livre", "aja em seu nome". Este versículo de abertura é a linha mais
"positiva" do Salmo. YHWH é o Deus da Aliança e o salmista ora, mas não sente resposta. Ele até acredita que
Deus está propositalmente causando a sua situação difícil!
▣ "eu" Observe o número de PRONOMES EM PRIMEIRA PESSOA NO SINGULAR e em SEGUNDA PESSOA NO
("Tu"). Este é um clamor muito pessoal de um crente ao seu Deus.

SINGULAR
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▣ "clamo" Este VERBO (BDB 858, KB 1042) é o primeiro de muitos VERBOS PERFEITOS. O salmista está
declarando sua busca diligente de Deus, mas Deus ainda não respondeu (cf. Sl. 88.13-18).
▣ "de dia e de noite" Esta frase é a maneira do salmista de afirmar a sua oração constante (cf. Sl. 22.2; 25.5;
86.3).
88.2 Este versículo tem dois pedidos paralelos.
1. Chegue à tua presença a minha oração - BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO (cf. Sl. 18.6); o salmista sentiu que a sua oração não estava sendo ouvida (cf. Sl. 88.9, 13,
14)
2. inclina os ouvidos ao meu clamor - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO (cf. Sl. 17.6; 31.2; 71.2; 86.1;
102.2)
88.3-9 O salmista lista as razões por que Deus deve ouvir e responder (os verbos PERFEITOS descrevem uma
condição estabelecida).
1. sua alma (BDB 659) está farta (outro verbo PERFEITO) de males, Sl. 88.3a
2. sua vida (BDB 313) se abeira (outro verbo PERFEITO ) da morte (veja Tópico Especial: Onde Estão os
Mortos), Sl. 88.3b
3. ele é contado (outro verbo PERFEITO) com os que baixam a cova (cf. Sl. 28.1; 143.7), Sl. 88.4a
4. ele tornou-se (outra verbo PERFEITO) como um homem sem força (ou seja, impotente, BDB 33, somente
aqui no AT; palavra de origem aramaica), Sl. 88.4b
5. ele foi atirado "entre os mortos", o ADJETIVO traduzido como "atirado" é lit. "liberto", BDB 344, Sl. 88.5a
NKJV
"à deriva"
TEV, JPSOA "abandonados"
NJB
"deixado sozinho"
A MT usa "liberto" e parece referir-se a liberdade de todas as responsabilidades da vida (cf. UBS Text Project, p.
350).
6. ele que Tu não te lembras (outro verbo PERFEITO) mais, Sl. 88.5c
7. ele que é desamparado de (outro verbo PERFEITO) suas mãos, Sl. 88.5d
8. ele que puseste (outro verbo PERFEITO) na mais profunda cova, Sl. 88.6a
9. ele que puseste nos lugares tenebrosos, nos abismos, Sl. 88.6b
10.ele que sobre a Tua ira pesa (lit. "está pesado", outro verbo PERFEITO) Sl. 88.7a (este VERBO BDB 701, KB
759 é usado principalmente para YHWH apoiar alguém, mas aqui, é a antítese)
11. ele que Tu abates (lit. "esmagado", outro verbo PERFEITO), com todas as Tuas ondas, Sl. 88.7b
12. ele que Tu apartaste os seus conhecidos (outro verbo PERFEITO), Sl. 88.8a
13. ele que Tu fizeste objeto de abominação (outro verbo PERFEITO), Sl. 88.8b
14.ele que Tu prendestes, Sl. 88.8c
15. os seus olhos desfalecem de aflição (outro verbo PERFEITO), Sl. 88.9a
16. ele vem clamando a Ti, dia após dia (outro verbo PERFEITO), cf. Sl. 88.1b, 9b
17. ele tem levantado as suas mãos (ou seja, oração, outro verbo PERFEITO) para Ti, Sl. 88.9c
Observe a combinação de;
1. os atos do salmista
2. as coisas que ele afirma que Deus tem feito para ele
88.7 "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
88.8 "conhecidos" Este (BDB 393, KB 390) é um Pual PARTICÍPIO do VERBO "conhecer" (veja Tópico Especial:
Conhecer). A mesma forma é também encontrada em Sl. 88.18 juntamente com
1. amigo - BDB 12, KB 17 Qal PARTICÍPIO
2. companheiro - BDB 945
Este homem se sente totalmente alienado de Deus e dos outros humanos!
88.9 Salmo 88.9 é similar em conteúdo com Sl. 88.1 e pode ser um exemplo de inclusio.
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NASB (REVISADO) TEXTO: 88.10-12
10
Mostrarás tu prodígios aos mortos
ou os finados se levantarão para te louvar? Selah.
11
Será referida a tua bondade na sepultura?
A tua fidelidade, nos abismos?
12
Acaso, nas trevas se manifestam as tuas maravilhas?
E a tua justiça, na terra do esquecimento?
88.10-12 Esta estrofe descreve a visão geral do AT sobre uma existência triste e silenciosa da alma / pessoa / ser /
consciente na vida após a morte.
1. Deus não livrou ("salvou") dos mortos
2. os mortos não louvam a Deus (cf. Sl. 6.5; 30.9; 115.17; Is. 38.18).
3. a fidelidade de Deus não é declarada na sepultura (cf. Is. 38.18)
4. os atos de libertação de Deus (BDB 810, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas ) não são declarados
nas trevas
5. a justiça de Deus (isto é, Seus atos de salvação) não é declarada na terra do esquecimento
88.10
NASB
"os finados"
NKJV, TEV
"mortos"
NRSV, JPSOA,
REB
"as sombras"
NJB
"as sombras"
Esta raiz hebraica (BDB 952) tem duas conotações / usos.
1. raça de gigantes (veja Tópico Especial: Termos Usado para guerreiros altos / poderoso ou Grupo de
Pessoas) - Gn. 14.5; 15.20; Dt. 2.20; 3.11; Js. 17.15; 1 Cr. 20.4
2. os finados / os mortos consciente - Jó 26.5-6; Pr. 2.18; 9.18; 21.16; Is. 14.9; 26.11-19; este uso é comum na
Literatura de Sabedoria (veja Tópico Especial: Literatura da Sabedoria)
Por causa de Isaías 14 e Ezequiel 28, é possível ver estes como os reis falecidos e humanos poderosos, que estão
agora no Sheol, seu poder e prestígio se foram. Existe uma discussão detalhada deste termo na NIDOTTE, vol. 3,
pp. 1173-1180.
▣ "Selah" Veja notas no Salmo 3.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: 88.13-18
13
Mas eu, SENHOR, clamo a ti por socorro,
e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração.
14
Por que rejeitas, SENHOR, a minha alma
e ocultas de mim o rosto?
15
Ando aflito e prestes a expirar desde moço;
sob o peso dos teus terrores, estou desorientado.
16
Por sobre mim passaram as tuas iras,
os teus terrores deram cabo de mim.
17
Eles me rodeiam como água, de contínuo;
a um tempo me circundam.
18
Para longe de mim afastaste amigo e companheiro;
os meus conhecidos são trevas
88.13-18 Isto repete a ênfase dos versículos anteriores. O salmista sente-se afastado de Deus, da família e dos
amigos! Ele está sozinho! Este Salmo termina em desespero (cf. Sl. 88.14)! Ele não entende o que está
acontecendo com ele, seja fisicamente ou espiritualmente!
88.15 Esse versículo implica que o salmista tem estado doente desde a sua juventude e está próximo da morte ou é
uma imagem de um sentimento prolongado de abandono por parte de Deus?
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O VERBO na MT (BDB 806, KB 918, Qal IMPERFEITO) pode vir de uma das duas raízes.
1.  אפונה- BDB 67, ou (1) "ser impotente" (2) "estar confuso", ou (3) "muito, muito mesmo"
2.  פון- encontrado apenas aqui e o significado incerto
3.  פוג- "ficar dormente" (NET Bible)
Este versículo é difícil de traduzir porque a MT é difícil (JPSOA nota de rodapé)
LXX "e depois de ser exaltado,
eu fui humilhado e fiquei perplexo"
Peshitta "eu fui orgulhoso, mas agora eu estou humilhado e esmagado"
88.18 "trevas" As mesmas consoantes podem significar "retenção" (Peshitta). A JPSOA utiliza as “trevas” da
MT e traduz isto para "não se pode ver"
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Quanto você leu este Salmo qual foi a sua primeira impressão?
2. Qual é o problema do salmista?
3. Por que ele sente que Deus o abandonou? Será que ele expressa alguma esperança? Como?
4. Descreva a visão da vida após a morte do AT.
5. Por que Sl. 88.4 é tão doloroso?
6. O salmista expressa alguma esperança de que Deus irá ouvir, vir ou ajudar ele?
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SALMO 89
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Aliança do Senhor com
Davi, e as aflições de
Israel
Introdução MT
UM Maskil de Ethan, o
ezraíta

Lembrando a aliança com
Davi, e a dor pela perda
das bênçãos

Um rei ora pela
libertação dos seus
inimigos

Um nino no tempo da
tribulação nacional

Hino e oração a Deus O Fiel

89.1-4

89.1-2

89.1-2

89.1-4

89.1-2

89.3-4

89.3-4

89.5-10

89.5-18

89.5-10

89.3-4
89.5-14

89.5-6
89.7-8
89.9-10

89.11-18

89.11-18

89.11-12
89.13-14

89.19-29

89.19-23

89.19-37

89.15-18

89.15-16

Promessa de Deus a
Davi

89.17-18

89.19-29

89.19
89.20-21
89.22-23

89.24-29

89.24-25
89.26-27
89.28-29

89.30-37

89.30-37

89.30-34

89.30-31
89.32-33
89.34-35

89.35-37

89.38-45

89.38-45

89.38-45

Lamento sobre a derrota
do Rei

89.36-37

89.38-45

89.38-39
89.40-41
89.42-43
89.44-45

89.46-48

89.46-48

89.46-48

89.46-48

89.46-48

89.49-51

89.49-51

89.49-51

89.49-51

89.49-51

89.52

89.52

89.52

89.52

89.52

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
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Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo afirma a escolha permanente de YHWH de Abraão e seus descendentes na promessa da aliança
(cf. Gn. 12.1-3; 15.12-21). Estas promessas da aliança são totalmente incorporadas na descendência de
Davi e na sua realeza da Judéia (cf. 2 Samuel 7; 1 Rs. 8.16).
B. YHWH é o criador e sustentador do Seu povo (Sl. 89.11-18). Ele é o líder do conselho celestial (Sl. 89.510, 19), que existe para cumprir Seus propósitos.
C. Mas uma tragédia ocorreu: o Seu povo e os seus líderes não são fiéis, nem obedientes (Sl. 89.38-45). Agora
há um problema.
1. Deus fez promessas
2. Seu povo falhou
O que Ele fará (cf. Sl. 89.46-48, 49-51)?
D. É interessante que este Salmo, diferentemente da maioria dos Salmos, não se concentra em Jerusalém (mas
Sl. 89.1-2, 15 implica adoração no templo) e no templo, mas na descendência de Davi. É certamente
inspirado em 2 Samuel 7, que fala sobre ambos.
1. A construção do templo
2. a continuidade da dinastia davídica
Número 1 não é sequer mencionado especificamente neste Salmo.
E. Apenas uma nota sobre como o NT reinterpreta essas promessas do AT para Israel. Por favor, veja meus
comentários em Romanos 2.28-29; 9.6; Gl. 3.7-9, 26; 6.16; 1 Pd. 3.6! O NT ampliou as promessas de Deus
a todos os filhos de Adão (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
F. Na tensão teológica entre as promessas da aliança condicionais e incondicionais, veja notas em Sl. 89.3037.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.1-4
1
Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó SENHOR;
os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade.
2
Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre;
a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo:
3
Fiz aliança com o meu escolhido
e jurei a Davi, meu servo.
4
Para sempre estabelecerei a tua posteridade
e firmarei o teu trono de geração em geração. Selah.
89.1-4 Esta estrofe da NASB é dividida em duas estrofes (Sl. 89.1-2, 3-4) na NKJV, NRSV, NJB por causa dos
dois interlocutores.
1. o salmista no Salmo 89.1-2
a. cantarei - BDB 1010, KB 1479, Qal COORTATIVO
b. proclamarão - BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
c. disse eu... - BDB 55, KB 65, Qal PERFEITO
2. o próprio YHWH em Sl. 89.3-4
a. Fiz aliança - BDB 503, KB 500, Qal PERFEITO
b. Jurei - BDB 989, KB 1396, Niphal PERFEITO
c. estabelecerei - BDB 465, KB 464, Hiphil IMPERFEITO
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d. firmarei - BDB 124, KB 139, Qal PERFEITO com waw (está ligado aos verbos PERFEITOS do item a e b)
89.1 Há três palavras que ocorrem várias vezes neste salmo.
1. benignidade, Sl. 89.1, 2, 14, 24, 28, 33, 49 - veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed)
2. sempre, Sl. 89.1, 2, 4, 28, 37, 52 - veja Tópico Especial: Sempre ('olam)
3. fidelidade, Sl. 89.1, 2, 5, 8, 24, 33, 49 - veja Tópico Especial: Acreditar, Confiança, Fé e Fidelidade no AT
Elas estabelecem a esperança de Israel no chamado, graça, proteção e provisão de Deus para sempre.
O termo "para sempre" é paralelo à "todas as gerações" (Sl. 89.1b, 4b).
89.3 "aliança" Veja Tópico Especial: Aliança.
▣ "meu escolhido... Davi" Isto provavelmente se refere a
1. a escolha de Davi como rei ao invés de Saul, 1 Samuel 16; 2 Sm. 7.8
2. a promessa à Davi sobre os seus descendentes, 2 Sm. 7.12-17
▣ "meu servo" Isso se torna um título honorífico (alguns exemplos).
1. Moisés - Nm. 12.7; Jos 1.2.
2. Josué - Jz. 2.8
3. Davi - 1 Rs. 8.24, 25, 26; Sl. 89.20
4. Salomão - 1 Rs. 8.28
5. Messias - Is. 42.1; 52.13-53.12
6. Israel - Is. 41.8; 42.19; 43.10; 44.1, 21
89.4 Esta é uma alusão a 2 Samuel 7. Este Salmo tem várias alusões da promessa de YHWH a Davi e seus
descendentes.
1. Sl. 89.4 - 2 Sm. 7.13, 16
2. Sl. 89.22 - 2 Sm. 7.10
3. Sl. 89.23 - 2 Sm. 7.9
4. Sl. 89.29 - 2 Sm. 7.13, 16
5. Sl. 89.33 - 2 Sm. 7.15
6. Sl. 89.35 - 2 Sm. 7.8-17
▣ "teu trono de geração em geração" Essa mesma promessa é feita em Is. 9.7; Dn. 2.44; 7.14, 18, 27; Lc.
1.33. YHWH tem um plano de redenção eterno para todos os seres humanos. Veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH.
O termo "gerações" é utilizado para a
1. promessa a Noé - Gn 9.12
2. promessa a Abrão - Gn. 17.7, 9
3. promessa a Israel - Dt. 7.9
4. promessa a Davi - Sl. 89.4 (refletindo 2 Sm 7.13, 16)
▣ "Selah" Isto ocorre no final de Sl. 89.4, 37, 45, 48. Geralmente funciona como um encerramento de uma
estrofe. Sobre o significado da palavra (BDB 699) veja notas em Sl. 3.2.
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.5-10
5
Celebram os céus as tuas maravilhas, ó SENHOR,
e, na assembleia dos santos, a tua fidelidade.
6
Pois quem nos céus é comparável ao SENHOR?
Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao SENHOR?
7
Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos
e temível sobre todos os que o rodeiam.
8
Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu és, SENHOR,
com a tua fidelidade ao redor de ti?!
9
Dominas a fúria do mar;
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quando as suas ondas se levantam, tu as amainas.
10
Calcaste a Raabe, como um ferido de morte;
com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos.
89.5-10 Esta estrofe tem dois temas.
1. YHWH é o líder do conselho angelical (Sl. 89.5-8)
a. os céus - conselho angelical personificado, Sl. 89.5a
b. a assembleia dos santos, Sl. 89.5b - BDB 874 CONSTRUCTO BDB 872
c. seres celestiais, Sl. 89.6 - BDB 119 CONSTRUCTO BDB 42, veja notas em Sl. 29.1 e 82.1
d. assembleia dos santos, Sl. 89.7a - BDB 691 CONSTRUCTO BDB 872
e. todos os que o rodeiam, Sl. 89.7b
f. Para uma boa discussão da terminologia hebraica veja Millard Erickson, Christian Theology, 2ª ed.,
p. 412
2. YHWH como criador (ou seja, sobre o caos aquático) e santo guerreiro de Israel (ie, sobre o Egito e Canaã,
Sl. 89.9-10).
Há dois tópicos especiais que ajudam a esclarecer o uso de "filho"
1. Tópico Especial: O Filho de Deus
2. Tópico Especial: Os Filhos de Deus (Gênesis 6)
Observe também o excelente artigo na NIDOTTE, vol. 1, pp. 671-677, esp. 676.
89.5 "os céus" Isto é tanto
1. a personificação da
a. terra
b. morada de Deus (paralelo à "quem nos céus é")
2. uma outra maneira de se referir ao conselho angelical (veja nota acima)
▣ "ó SENHOR " Observe o número de nomes / títulos para Divindade nesta estrofe.
1. SENHOR, Sl. 89.2, 5, 6 (duas vezes), 8 - YHWH
2. Deus, Sl. 89.7 - El
3. Deus dos exércitos, Sl. 89.8 - Eloah Sabaoth
4. O poderoso SENHOR, Sl. 89.8 - Yah (cf. Sl. 68.4); o ADJETIVO "poderoso" (BDB 340) é encontrado somente
aqui no AT
89.6-8 Estas perguntas são muitas vezes utilizadas em dois sentidos.
1. uma afirmação do monoteísmo, veja Tópico Especial: Monoteísmo
2. uma maneira de depreciar os ídolos pagãos (possivelmente Sl. 82.1)
89.8 "com a tua fidelidade ao redor de ti?!" Esta frase é difícil de entender. Há algumas possibilidades:
1. a fidelidade é como um manto enrolado sobre YHWH
2. Ele é fiel em todas as coisas (TEV)
3. Ele é constante (NJB, ou seja, a Sua Palavra)
89.10 "Raabe" Este (BDB 923) pode se referir a:
1. Ao monstro do caos aquático (cf. Sl. 74.12-17, ou seja, relatos babilônicos sobre a criação, veja as minhas
notas na Introdução a Genesis 1-11).
2. Egito (ou seja, é a derrotado por YHWH e o êxodo, cf. Is. 51.9-11)
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.11-18
11
Teus são os céus, tua, a terra;
o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste.
12
O Norte e o Sul, tu os criaste;
o Tabor e o Hermom exultam em teu nome.
13
O teu braço é armado de poder,
forte é a tua mão, e elevada, a tua destra.
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14

Justiça e direito são o fundamento do teu trono;
graça e verdade te precedem.
15
Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo,
que anda, ó SENHOR, na luz da tua presença.
16
Em teu nome, de contínuo se alegra
e na tua justiça se exalta,
17
porquanto tu és a glória de sua força;
no teu favor avulta o nosso poder.
18 Pois ao SENHOR pertence o nosso escudo,
e ao Santo de Israel, o nosso rei.
89.11-18 Esta estrofe louva YHWH e expressa o quão abençoado o Seu povo é.
1. YHWH
a. os céus são Dele
b. o mundo é Dele por que Ele o fundou (ou seja, YHWH como criador, cf. Sl. 24.1-2; 78.69b; 102.25; Is.
51.13, 16)
c. o norte e sul foram criados por Ele (cenário semelhante a Jó 26.7)
d. as montanhas de Tabor e Hermon são personificadas e exultam o Seu nome (cf. Sl. 65.12; 98.8)
e. Seu poder (ou seja, mão ou braço, cf. Sl. 89.10, veja Tópico Especial: Mão) em agir é louvado
(1) Ele tem um braço poderoso
(2) Sua mão é forte
(3) Sua destra é elevada
f. quatro de Suas características são personificadas como características de Sua pessoa e reinado (cf. Sl.
97.2).
(1) justiça (veja Tópico Especial: Justiça)
(2) justiça (veja Tópico Especial: Juiz, Justiça, Julgamento)
(3) benignidade (veja Tópico Especial: Benignidade [Hesed])
(4) verdade / fidelidade (veja Tópico Especial: Acreditar, Confiança, Fé e Fidelidade no AT)
g. Ele é "o Santo de Israel" (cf. Sl. 71.22; 78.41; Is. 1.4; veja Tópico Especial: O Santo)
2. Seu povo
a. bem-aventurados são aqueles que ouvem a trombeta (ou seja, a adoração no templo)
b. andam a luz de Seu rosto (lit. "face" que denota a presença pessoal de YHWH, cf. Sl. 90.8).
c. regozijam-se todo o dia em seu nome (ou seja, estabelecimento de culto ou vitória militar)
d. exaltado pela justiça de YHWH (ie, o caráter santo e revelação)
e. YHWH é a sua glória e força (cf. Sl. 28.8)
f. chifre (ou seja, poder, prestígio)
g. proteção (lit. "escudo") é YHWH (cf. Sl. 47.9)
h. o rei também é de YHWH
O PRONOME "nosso" em Sl. 89.17-18 mostra que YHWH usa o rei de Israel como a Sua "força protetora /
vitoriosa e escudo" (ou seja, do item f ao h).
89.12 "o Norte e o Sul" É possível que estes dois termos sejam os nomes de mais duas montanhas (Zafom, ou
seja, o nome do Monte de Baal, norte do Ugarito, e Yamin ou a emenda ligando a Amana, uma montanha no sul
da Turquia, cf. Ct. 4.8). Isto seria uma formar paralela a Tabor e Hermon.
A maioria dos tradutores entendem elas como pontos opostos da bússola mostrando o reinado universal de
YHWH como criador.
89.16 "Teu nome... Tua justiça" Estes são paralelos e ambos se referem ao próprio YHWH.
89.17 "poder" Esta é uma expressão idiomática de poder (cf. Sl. 75.10; 89.24; 92.10; 148.14), retirada do reino
animal.
89.18 "escudo... rei..." Estes podem se referir ou a YHWH ou podem se referir ao rei davídico (cf. Sl. 89.19-29;
Sl. 84.10), o ungido de Deus para cumprir Seus propósitos.
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NASB (REVISADO) TEXTO: 89.19-29
19
Outrora, falaste em visão aos teus santos
e disseste: A um herói concedi o poder de socorrer;
do meio do povo, exaltei um escolhido.
20
Encontrei Davi, meu servo;
com o meu santo óleo o ungi.
21
A minha mão será firme com ele,
o meu braço o fortalecerá.
22
O inimigo jamais o surpreenderá,
nem o há de afligir o filho da perversidade.
23
Esmagarei diante dele os seus adversários
e ferirei os que o odeiam.
24
A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar,
e em meu nome crescerá o seu poder.
25
Porei a sua mão sobre o mar
e a sua direita, sobre os rios.
26
Ele me invocará, dizendo: Tu és meu pai,
meu Deus e a rocha da minha salvação.
27
Fá-lo-ei, por isso, meu primogênito,
o mais elevado entre os reis da terra.
28
Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça
e, firme com ele, a minha aliança.
29
Farei durar para sempre a sua descendência;
e, o seu trono, como os dias do céu.
89.19-29 Esta estrofe é especificamente sobre o rei Davi e os seus reais descendentes de Judá (cf. 2 Samuel 7). Ele
se torna um tipo / símbolo do Messias (veja Tópico Especial: Messias).
YHWH falou ao Seu povo (lit. seus piedosos fiéis [BDB 339]) sobre sua escolha especial do Rei de Israel (Sl.
89.19).
1. ele foi exaltado, Sl. 89.19
2. ele foi escolhido dentre o povo, Sl. 89.19
3. ele foi encontrado, Sl. 89.20
4. ele foi ungido, Sl. 89.20 (cf. 1 Sm. 16.1-13; este é o verbo hebraico a partir do qual o título "Messias" é
derivado, veja Tópico Especial: Títulos do At do Especial que Há de Vir)
5. ele será firme, Sl. 89.21
6. ele será fortalecido, Sl. 89.21
7. ele não será surpreendido (BDB 674 II) ou afligido, Sl. 89.22
8. seus adversários serão esmagados, Sl. 89.23
9. características personificadas de YHWH (ou seja, fidelidade e bondade) vão acompanhá-lo, Sl. 89.24
10.O nome de YHWH crescerá em seu poder, Sl. 89.24
11. ele controlará o seu território, Sl. 89.25 (isto é, desde o Mediterrâneo até o rio Eufrates, cf. Êx. 23.31; Dt.
1.7-8)
12. ele invocará a Deus de maneira íntima, Sl. 89.26
a. meu Pai (veja Tópico Especial: Paternidade de Deus e Tópico Especial: Pai)
b. meu Deus ( El )
c. a rocha da minha salvação (cf. Sl. 95.1)
13. Ele será nomeado (sem geração sexual) o título honorífico de "Meu primogênito" (cf. 2 Sm. 7.14; 1 Cr.
17.13; 22.10; 28.6; Sl. 2.7), Sl. 89.27
14. ele será feito o mais elevado dos reis da terra (cf. Sl. 72.11, obviamente, um título messiânico, cf. 1 Tm.
6.15; Ap. 1.5; 17.14; 19.16 , um título para YHWH de Dn. 2.47; o reino será universal, cf. Miquéias 5.4),
Sl. 89.27
15. como o nº 9, uma outra característica personificada de YHWH, irá guarda-lo para sempre, Sl. 89.28
16.A aliança de YHWH será firme com ele, Sl. 89.28 (cf. Sl. 89.3, 34)
17.suas descendentes durará e reinará para sempre, Sl. 89.29 (cf. Sl. 89.4; 2 Samuel 7).
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89.19 "Outrora, falaste em visão" Refere-se a Natan falando com Davi, em 2 Sm. 7.14-17.
▣ "concedi" O VERBO (BDB 1001, KB 1438, Piel PERFEITO) significa definir ou colocar.
A palavra "meio" (עזר, BDB 740 I) é compreendida por alguns tradutores como:
1. "diadema" – desejo de que tudo ocorra bem
2. "coroa" - NRSV, NAB
O termo "coroa" implicaria uma emenda a MT, com a mudança da primeira letra, ou seja, נזר, BDB 634,
cf. Êx. 29.6; 39.30; Lv. 8.9; 21.12; 2 Sm. 1.10; 2 Rs. 11.12; Sl. 89.39; 132.18; Pr. 27.24; Zc. 9.16. A UBS Text
Project dá "ajuda" uma classificação A (probabilidade muito elevada, p. 354).
NASB (REVISADO) TEXTO. 89.30-37
30
Se os seus filhos desprezarem a minha lei
e não andarem nos meus juízos,
31
se violarem os meus preceitos
e não guardarem os meus mandamentos,
32
então, punirei com vara as suas transgressões
e com açoites, a sua iniquidade.
33
Mas jamais retirarei dele a minha bondade,
nem desmentirei a minha fidelidade.
34
Não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que os meus lábios proferiram.
35
Uma vez jurei por minha santidade
(e serei eu falso a Davi?)
36
A sua posteridade durará para sempre,
e o seu trono, como o sol perante mim.
37
Ele será estabelecido para sempre como a lua
e fiel como a testemunha no espaço. Selah.
89.30-37 Esta estrofe é o contraste chocante dos planos maravilhosos e propósitos de YHWH para o Seu povo
(observe o "se" no Salmo 89.30 e 31)
1. eles deixaram a Sua lei, Sl. 89.30
2. ele não andaram nos Seus juízos, Sl. 89.30
3. eles violaram os Seus preceitos, Sl. 89.31
4. eles não guardaram os seus mandamentos, Sl. 89.31
No entanto, YHWH faz uma série de declarações sobre o que Ele irá e o que Ele não irá fazer, mesmo à luz do
fracasso de Israel em ser fiel. Ele é fiel!
1. Eu vou puni-los por seu pecado, Sl. 89.32
2. mas Eu não retirarei a minha bondade, Sl. 89.33
3. mas Eu não desmentirei a minha fidelidade, Sl. 89.33
4. Não violarei a minha própria aliança, Sl. 89.34
5. Eu não alterarei as minhas palavras, Sl. 89.34
6. uma vez Eu jurei, Eu não mentirei a Davi, Sl. 89.35
a. seus descendentes (lit. "semente") durará para sempre, Sl. 89.36
b. seu trono é tão seguro quanto o sol, a lua e o céu, Sl. 89.36b-37 (para a determinada ordem da criação
veja Jr. 31.35-37)
Isto ilustra a tensão entre as promessas condicionais e incondicionais. Eu discuti esta questão em dois lugares.
1. Veja Tópico Especial: Aliança.
2. Introdução Crucial a Apocalipse, veja Tópico Especial: Previsões do Futuro no AT vs. Previsões do NT,
especialmente a "terceira tensão"
Esta mesma tensão entre uma promessa condicional e incondicional é ilustrada pelo contraste entre as declarações
enfáticas de Isaías que Jerusalém nunca iria cair (Isaías 37) e a insistência de Jeremias que ela iria cair por causa
da idolatria e de Judá da desobediência na aliança.
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O melhor palpite sobre a crise histórica que provocou este salmo é o exílio do rei Davi, seja pelo faraó Neco II
ou Nabucodonosor II. Esta é apenas uma suposição; o próprio Salmo não indica claramente o cenário
histórico. Algum tipo de julgamento divino afetou o rei Davi.
89.30-31 "lei... juízos... preceitos... mandamento..." Estes são todos os termos paralelos para a revelação de
YHWH na Escritura. Veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.38-45
38
Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste;
e te indignaste com o teu ungido.
39
Aborreceste a aliança com o teu servo;
profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra.
40
Arrasaste os seus muros todos;
reduziste a ruínas as suas fortificações.
41
Despojam-no todos os que passam pelo caminho;
e os vizinhos o escarnecem.
42
Exaltaste a destra dos seus adversários
e deste regozijo a todos os seus inimigos.
43
Também viraste o fio da sua espada
e não o sustentaste na batalha.
44
Fizeste cessar o seu esplendor
e deitaste por terra o seu trono.
45 Abreviaste os dias da sua mocidade
e o cobriste de ignomínia. Selah.
89.38-45 À luz das declarações de YHWH sobre sua fidelidade a aliança (especialmente a Abraão e Davi.) Ele
julgou o Seu povo pelo seu pecado (cf. Sl 89.32). Este julgamento foi grave e aparentemente inexplicável para
Israel (uma série de verbos PERFEITOS)
1. Ele repudiou seu ungido
2. Ele rejeitou (palavra rara, BDB 611, KB 658, cf. Lm. 2.7) o seu ungido
3. Ele se indignou com o seu ungido
4. Ele aborreceu a aliança com o seu servo
5. Ele profanou a sua coroa
6. Ele arrastou todos os muros (de Jerusalém)
7. Ele reduziu suas fortificações a ruínas
8. Ele permitiu que estrangeiros os despojassem
9. Ele permitiu que os vizinhos o escarnecessem ele
10.Ele exaltou o poder dos seus inimigos
11.Ele fez com que seus inimigos se regozijassem
12.Ele permitiu que ele fosse derrotado
13.Ele permitiu que seu esplendor cessasse (veja nota abaixo)
14.Ele deitou por terra o seu trono
15.Ele abreviou a sua vida (cf. Sl. 102.23)
16.Ele o cobriu de ignomínia
Nossa! Que julgamento! Graças a Deus por Sl. 89.33-37. Graças a Deus pelo NT, o evangelho, a vida, os
ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus!
89.44
NASB, JPSOA
REB
"esplendor"
NKJV,
Peshitta
"glória"
NRSV, TEV
NJB
"cetro de sua mão"
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LXX
"purificação"
O termo (מטהרו, BDB 372, da UBS que tem uma classificação "A") aparece somente aqui no
AT. O SUBSTANTIVO MASCULINO significa basicamente "clareza" ou "brilho", que vem do VERBO. A UBS Text
Project (p. 356) sugere que a NASB ou a LXX sejam seguidas. A emenda ( )מטהda NRSV se encaixa melhor ao
paralelismo de Sl. 89.44b.
89.41-48 Esta estrofe faz as perguntas que foram repetidas muitas vezes em Salmos. "Até quando?" (cf. Sl. 6.3;
13.1; 74.10; 79.5; 80.4; 90.13; 94.3)
O aspecto único desta estrofe não são as perguntas, mas as razões dadas para YHWH agir (Sl. 89.47-51).
1. lembre (Qal IMPERATIVO) da fragilidade da existência humana, Sl. 89.47-48
2. lembre (Qal IMPERATIVO) da tua benignidade e dos juramentos fiéis a Davi
3. Lembre-se do opróbrio do Seu povo entre as nações
4. Lembre-se de que Teu ungido foi envergonhado
Há um plano redentor maior, envolvendo Israel e seu Messias. Veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de
YHWH.
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.46-48
46
Até quando, SENHOR?
Esconder-te-ás para sempre?
Arderá a tua ira como fogo?
47
Lembra-te de como é breve a minha existência!
Pois criarias em vão todos os filhos dos homens!
48
Que homem há, que viva e não veja a morte?
Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Selah.
89.46 "fogo" Veja Tópico Especial: Fogo.
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.49-51
49
Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora,
juradas a Davi por tua fidelidade?
50
Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos
e de como trago no peito a injúria de muitos povos,
51
com que, SENHOR, os teus inimigos têm vilipendiado,
sim, vilipendiado os passos do teu ungido.
89.49 "Senhor" Este é o termo Adon (isto é, Senhor, proprietário, mestre). Observe que ele reaparece em
Sl. 89.50, mas é YHWH em Sl. 89.51. O nome da aliança para Deus é abundante neste Salmo (5 vezes).
NASB (REVISADO) TEXTO: 89.52
52
Bendito seja o SENHOR para sempre!
Amém e amém!
89.52 Deus resolverá esta situação! Ele será justo e misericordioso. Ele será verdadeiro à sua palavra!
Esta frase não faz parte do Salmo 89, mas da doxologia do encerramento do Livro III do Saltério (ou seja, os
outros livros também se encerram com doxologias, Sl. 4.14; 72.18-19; 106.48).
▣ "Amém" Veja Tópico Especial: Amém
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
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Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Leia este Salmo como um todo; qual é o assunto principal do Salmo?
2. Explique a diferença entre uma aliança incondicional e uma aliança condicional.
3. Defina "bondade" e "fidelidade".
4. Como este Salmo se relaciona com 2 Samuel 7?
5. O AT usa mitologias da Mesopotâmia, Egito e de Canaã? Se sim, porquê?
6. Como o rei de Israel é um filho de Deus?
7. Este Salmo tem um aspecto messiânico? Se sim, qual?
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SALMO 90
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Eternidade de Deus e a
Transitoriedade do Homem
Introdução MT
Uma oração de Moisés, o
homem de Deus

A Eternidade de Deus e a
Fraqueza do Homem

Oração pela Libertação da
Adversidade Nacional

De Deus e dos Seres
Humanos

Sobre a Fraqueza Humana

90.1-2

90.1-2

90.1-2

90.1-2

90.1
90.2

90.3-6

90.3-6

90.3-6

90.3-6

90.3-4
90.5-6

90.7-12

90.7-12

90.7-10

90.11-12

90.7-8

90.7-8

90.9-10

90.9-10

90.11-12

90.11
90.12-13

90.13-17

90.13-17

90.13-17

90.13-17
90.14-15
90.16-17

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo proclama a eternidade de YHWH (isto é, Salmo 90.1-2, 4) e a transitoriedade da humanidade
(isto é, Salmo 90.3, 5-6, 9-10).
B. Os pecados de Israel (isto é, Salmo 90.8) fizeram com que YHWH julgasse o Seu povo (isto é, Salmo 90.7,
9, 11). Eles oraram para que a Sua misericórdia voltasse (isto é, Salmo 90.12, 13-17).
C. Este salmo tem várias palavras usadas em duplas.
1. reduzes, tornai - BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERFEITO e, em seguida, Qal IMPERATIVO, Sl. 90.3
2. alegremos... alegra-nos - BDB 970, KB 1333, Qal COORTATIVO, em seguida, Piel IMPERATIVO
3. suportamos... apareçam - BDB 906, KB 1157, Qal PERFEITO, em seguida Niphal IMPERFEITO usado em
um SENTIDO JUSSIVO
4. confirma... confirma - BDB 465, KB 464, ambos Polel IMPERATIVOS
D. Surpreendentemente, a nota introdutória da MT apresenta Moisés como autor. Essas notas não aparecem
nos Pergaminhos do Mar Morto, mas aparecem na Septuaginta. São antigas tradições judaicas, mas não são
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originalmente parte do texto inspirado. Possíveis razões para que este Salmo seja identificado com Moisés
são:
1. Alusão óbvia a Gênesis 3.19 (ou seja, as palavras diferentes usadas para “pó” mas com o mesmo
conceito)
2. possível alusão entre:
a. Sl. 90.2, "nascimento" e Dt. 32.6, 18
b. Sl. 90.2, a eternidade de Deus e Dt. 32.40
c. Sl. 90.13b, piedade e Dt. 32.36
3. No Livro IV dos Salmos, o nome de Moisés aparece várias vezes (99.6; 103.7; 105.26; 106.16, 23, 32) e
apenas uma vez nos três primeiros Livros (isto é, Salmos 77.20).
Em toda a quarta divisão do Saltério (Salmo 90-106), apenas três Salmos têm o autor tradicional.
a. Salmo 90, Moisés
b – c Os Salmos de 103 e 104 são atribuídos a Davi
A LXX atribui todos, menos o Salmo 90, a Davi.
E. Este salmo tem várias palavras (e frases) que denotam o tempo.
1. de geração em geração, Sl. 90.1
2. de eternidade a eternidade, Sal. 90.2
3. mil anos, Sl. 90.4
4. ontem, Sl. 90.4
5. como a vigília da noite, Sl. 90.4
6. madrugada, Sl. 90.5, 6, 14
7. tarde, Sl. 90.6
8. todos os nossos dias, Sl. 90.9, 14
9. nossos anos como um breve pensamento, Sl. 90.9
10. os dias da nossa vida, Sl. 90.10
11. setenta anos, Sl. 90.10
12. oitenta anos, Sl. 90.10
13. os nossos dias, Sl. 90.12
14. até quando, Sl. 90.13
15. por tantos dias, Sl. 90.15
16. anos quantos suportamos a adversidade, Sl. 90.15
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 90.1-2
1
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
2
Antes que os montes nascessem
e se formassem a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade, tu és Deus.
90.1-2 Essa estrofe introduz três verdades teológicas.
1. Israel é o povo especial de YHWH (isto é, desde o chamado de Abraão em Gn. 12.1-3).
2. YHWH é o Deus eterno, não há começo nem fim (veja Salmo 9.7; 29.10; Is. 41.4; 43.10; 44.6; 48.12; Jd. v.
25; Ap. 1.8, 17; 21.6; 22.13; veja Tópico Especial: Monoteísmo).
3. YHWH é o criador do mundo físico para os Seus próprios propósitos (veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH).
90.1 "Senhor" A edição da NASB de 1970 usa "SENHOR" (ou seja, YHWH), mas a MT usa Adon (veja Salmo
90.17). A edição da NASB de 1995 corrige isto. A NKJV, TEV e REB também usa SENHOR (YHWH), que é
encontrado em Sl. 90.13.
NASB, NKJV,
NRSV
TEV

"lugar de moradia"
"lar"
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NJB, JPSOA,
REB, LXX
"refúgio"
A MT usa "moradas" (מעון, BDB 732 I, veja Salmo 71.3). A margem da NASB menciona "lugar de refúgio" (מעוז,
BDB 731, veja Salmo 27.1; 37.40) como uma opção antiga. Ambos os conceitos são mencionados em conjunto
em Sl. 91.9 em paralelo.
90.2 As duas primeiras linhas poéticas personificam a criação física em termos de metáforas do nascimento
humano.
1. nascido, cf. Jó 15.7; Pr. 8.25
2. dar à luz, literalmente "se contorcer na dor do nascimento da criança", BDB 297, Polel nº 2; É usado por
YHWH para o nascimento de Israel em Dt. 32.6, 18
▣ "terra... mundo" Estes são paralelos e não têm nenhuma distinção pretendida (veja Salmo 19.4; 24.1; 33.8;
77.18). Eu não acho que a segunda palavra significa o universo. A Bíblia fala sobre este planeta. Para a primeira
palavra, veja Tópico Especial: Terra, País, terra.
▣ "de eternidade a eternidade" Esta é uma das várias expressões idiomáticas que concebem a eternidade de
YHWH. Seu nome, YHWH, significa "o sempre-vivente, único vivente, Ex. 3.14).
Para "eterno" (BDB 761) veja o Tópico Especial: Sempre ('olam).
Muitas vezes me perguntam de onde veio Deus. A Bíblia não aborda essa questão, mas começa com a
existência e a atividade de Deus em Gênesis 1.1. Nossa curiosidade deve esperar! Cuidado com a especulação na
ausência da revelação!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 90.3-6
3
Tu reduzes o homem ao pó
e dizes: Tornai, filhos dos homens.
4
Pois mil anos, aos teus olhos,
são como o dia de ontem que se foi
e como a vigília da noite.
5
Tu os arrastas na torrente, são como um sono,
como a relva que floresce de madrugada;
6
de madrugada, viceja e floresce;
à tarde, murcha e seca.
90.3-6 Como a primeira estrofe enfatiza a eternidade de YHWH, esta estrofe afirma a transitoriedade e a
fragilidade da humanidade. Isso é destacado na terceira estrofe (Salmo 90.7-12) pela realidade do julgamento de
YHWH sobre Israel. Até o povo especial de Deus colhe as consequências do pecado!
90.3 Este versículo faz uma declaração da realidade (isto é, os seres humanos morrem, veja Gênesis 2.7; 3.14, 16)
e é paralelo com a mesma palavra (BDB 996, KB 1427) em uma DECLARAÇÃO imperativa. A morte humana não
era a vontade de Deus ou o ciclo natural de Seu planeta, mas o resultado direto do pecado humano! Veja Millard
Erickson, Christian Theology, 2 ª ed., p. 1176-1177.
Este mundo atual não era a intenção original de YHWH, mas o resultado de Gênesis 3.
▣ "filhos dos homens" Por causa da alusão óbvia ao Gênesis, isto poderia ser "filhos de Adão" (NJB, veja Salmo
8.4).
90.4 Esta é uma linguagem idiomática para a eternidade de YHWH (2 Pedro 3.8). Isso mostra que os indicadores
de tempo podem funcionar como expressões figurativas (ou seja, "dia" de Gênesis 1, veja Tópico Especial: Dia
(yom)). O tempo não é um fator limitante para a Divindade como é para a humanidade!
Para "mil" veja o tópico especial abaixo.
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TÓPICO ESPECIAL: MIL (ELEPH)
Esta é a palavra hebraica para "mil" (BDB 48). No entanto, é usada em vários sentidos.
1. uma unidade familiar, Js 22.14; Jz 6.15; I Sm 23.23; Zc 9.7; 12.6
2. uma unidade militar, Êx 18.21, 25; Dt 1.15
3. um mil literal, Gn 20.16; Êx 32.28
4. um número simbólico, Gn 24.60; Êx 20.6; 34.7; Dt 7.9; Jr 32.18
5. o cognato ugarítico alluph significa "chefe", Gn 36.15
As diferentes conotações fazem com que os interpretes modernos questionem a literalidade dos números.
1. Do Êxodos
2. Das unidades militares das tribos de Israel
▣ "vigília da noite" No AT a noite era dividida em três vigílias (ou seja, a forma militar de dividir o tempo em
que os soldados estavam de guarda). No NT os judeus da Palestina adotaram a divisão romana de quatro vigílias
noturnas.
1. AT - Ex. 14.24; Jz. 7.19; 1 Sm. 11.11; Lm. 2.19
2. NT - Mt. 14.35; Mc, 13.35
90.5 "na torrente" A água era usada frequentemente de maneira metafórica para os problemas humanos. No
entanto, aqui pode ser o único uso da palavra como significando "pôr um fim à vida" (KB 281 I; NIDOTTE, vol.
p. 1150), seguindo uma raiz árabe e não relacionada com a raiz hebraica, "derramar" (BDB 281, KB 281 II).
▣ "sono" O sono (BDB 446) é uma expressão idiomática para a morte no AT. As primeiras ocorrências referemse aos líderes que estão sendo reunidos em suas famílias (isto é, Deuteronômio 31.16). Ele se tornou uma
expressão idiomática para todos os que morrem (isto é, Salmo 13.3; Daniel 12.2; Isaías 26.19). Esta expressão
idiomática não implica um estado inconsciente entre a morte e a ressurreição.
▣ "como a relva" Esta é uma metáfora recorrente para a humanidade (Jó 14.2; Salmo 102.11, 103.15; Isaías 40.6;
1 Pedro 1.24, 25). Como as plantas sazonais aparecem na primavera e desaparecem no inverno, assim também, a
vida da humanidade é breve!
Em alguns textos refere-se à destruição dos ímpios (Jó 18.16, Salmos 37.2). A relva sazonal reaparecerá (isto é,
há esperança para os seguidores fiéis), mas os ímpios partirão para sempre.
É contextualmente possível que este Salmo esteja se referindo à morte prematura (isto é, especialmente Sl.
90.10d).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 90.7-12
7
Pois somos consumidos pela tua ira
e pelo teu furor, conturbados.
8
Diante de ti puseste as nossas iniquidades
e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos.
9
Pois todos os nossos dias se passam na tua ira;
acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
10
Os dias da nossa vida sobem a setenta anos
ou, em havendo vigor, a oitenta;
neste caso, o melhor deles é canseira e enfado,
porque tudo passa rapidamente, e nós voamos.
11
Quem conhece o poder da tua ira?
E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?
12
Ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos coração sábio.
90.7-12 Esta estrofe admite claramente que o julgamento de YHWH sobre Seu povo é o resultado direto de seu
pecado. Contudo, Seu povo confia e espera no caráter básico de Deus - misericórdia! Para mim, Sl. 103.8-14 é
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uma esperança segura no caráter de Deus (Êxodo 34.6; Números 14.18; Deuteronômio 4.31; Neemias 9.17; Salmo
86.15; 145.8).
90.7 "ira" Observe a variedade de palavras usadas para descrever a reação de YHWH à desobediência da aliança.
1. ira, Sl. 90.7a, 11 - BDB 60 I
2. furor, Sl. 90.7b - BDB 404
3. ira, Sl. 90.9, 11 - BDB 720
Lembre-se, a Bíblia usa vocabulário humano para descrever Deus. Isto é sempre metafórico e limitado. Veja
Tópico Especial: Deus Descrito como Humano (antropomorfismo). O Salmo 103 me ajuda a equilibrar Sua ira e
amor! Jesus é a expressão máxima de Seu caráter e promessas!
NASB, NJB
"consternado "
NKJV, TEV
"aterrorizado"
NRSV
"oprimido"
JPSOA
"aterrorizado"
Este VERBO (BDB 96, KB 111, Niphal PERFEITO) denota o medo da morte e do julgamento (veja Salmo 30.7;
104.29; NIDOTTE, vol. 1, p.610-611). O pecado tem consequências temporais e escatológicas!
90.8 "a luz do teu rosto" A luz é um símbolo bíblico de bondade, revelação, saúde. Deus é luz (1 Timóteo 6.16;
Tiago 1.17; 1 João 1.5). Sua presença pessoal é concebida pela expressão idiomática da luz de Seu semblante (cf.
4.6; 31.16; 44.3; 67.1; 80.3, 7, 19; 89.15; 104.2; 119.135).
90.11 "segundo o temor que te é devido" A palavra "temor" (BDB 432) pode ser mal interpretada. Denota
respeito, reverência, piedade (veja Tópico Especial: Medo). O frágil e transitório reconhece o eterno,
Santo! Observe como Provérbios usa esse conceito (cf. Pr. 10.27; 14.26-27; 15.16; 19.23; 22.4; 23.17).
90.12 Uma vez que percebemos a nossa fragilidade e a Sua permanência, então e só então, podemos viver uma
vida de alegria, paz e confiança. Nossa esperança está completamente Nele. Nosso serviço a Ele traz significado à
vida!
1. nos ensinar - BDB 393, KB 390, HIPHIL imperativo
2. para que alcancemos - BDB 97, KB 112, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
▣ "coração" Veja Tópico Especial: O Coração.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 90.13-17
13
Volta-te, SENHOR! Até quando?
Tem compaixão dos teus servos.
14
Sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias.
15
Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido,
por tantos anos quantos suportamos a adversidade.
16
Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos, a tua glória.
17
Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus;
confirma sobre nós as obras das nossas mãos,
sim, confirma a obra das nossas mãos
90.13-17 Esta estrofe final é uma oração cheia de pedidos de arrependimento baseados no caráter de YHWH.
1. Volta-te, Sl. 90.13 - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 90.3 - voltemos ao pó, Ele retorna à
misericórdia!
2. Tem compaixão, Sl. 90.13 - BDB 636, KB 688, IMPERATIVO Niphal
3. sacia-nos, Sl. 90.14 - BDB 959, KB 1302, Piel IMPERATIVO
a. para que cantemos de júbilo - BDB 943, KB 1247, Piel COORTATIVO
b. nos alegremos - BDB 970, KB 1333, Qal COORTATIVO
4. alegra-nos, Sal. 90.15 - BDB 90, KB 1333, Piel imperativo
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5. Aos teus servos apareçam as tuas obras, Sl. 90.16 - BDB 906, KB 1157, Niphal imperfeito usado em
um sentido jussivo
6. a seus filhos, a tua glória, Sl. 90.16 - assume o mesmo verbo que nº 5
7. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, Sl. 90.17 - BDB 224, KB 243, Qal jussivo
8. confirma sobre nós as obras das nossas mãos, Sl. 90.17 - BDB 465, KB 464, Polel imperativo
9. o número 8 é repetido
Observe quantos VERBOS nesta estrofe começam com ש
1. volta, Sl. 90.13 - BDB 996
2. sacia-nos, Sl. 90.14 - BDB 959
3. cantemos de júbilo, Sl. 90.14 - BDB 943
4. Alegrem-se, Sl. 90.14 - BDB 970
5. Alegra-nos, Sl. 90.15 - BDB 970
6. suportamos, Sl. 90.15 - BDB 906
a. seja manifesto, Sl. 90.16 - BDB 906
90.13 "Até quando?" Esta é uma questão recorrente (veja Salmo 6.8; 13.1; 74.10). Os crentes que experimentam
as dores e os problemas desta vida clamam a Deus!
Certifique-se de que a revelação, e não as circunstâncias, defina sua visão de mundo e confiança em
Deus. Circunstâncias vêm e vão, mas Deus permanece!
90.14 "benignidade" Veja Tópico Especial: Benignidade (hesed).
90.15 Este versículo é um pedido de oração para que os anos de bênção futuros correspondam aos anos de aflições
passadas.
Observe que o salmista reconhece que os problemas de Israel são enviados por Deus por causa de seus pecados
(isto é, Salmos 31.10; 39.11)!
90.16-17 Observe que Sl. 90.16 centra-se nas obras de YHWH e o Sl. 90.17 sobre as obras dos fiéis seguidores. A
libertação de YHWH permite ao Seu povo prosperar de geração em geração. O pecado destrói tudo!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que as antigas tradições judaicas afirmam a autoria mosaica deste Salmo?
2. Liste as maneiras pelas quais o Salmo está aludindo a Gênesis 3.
3. Em uma frase, declare a verdade central deste Salmo.
4. O Sl. 90.10 fala de uma morte no final de uma longa vida ou de uma morte prematura?
5. Liste os pedidos de oração de Sl. 90.13-17.
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SALMO 91
DIVISOES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Segurança para o homem
que confia no SENHOR
Sem Introdução MT

Segurança de Permanecer
na Presença de Deus

Meditação em Deus
como o Protetor dos
Fiéis

Deus Nosso Protetor

Sob a proteção de Deus

91.1-4

91.1-2

91.1-6

91.1-6

91.1-2

91.3-6

91.3-4

91.5-10

91.5-6
91.7-8

91.7-8

91.7-8

91.9-10

91.9-10

91.9-13

91.7-9

91.10-11
91.11-13

91.11-13

91.11-13
91.12-13

91.14-16

91.14-16

91.14-16

91.14-16

91.14-16

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Introdução
1. Este é um Salmo maravilhoso que descreve a proteção e a presença de Deus com os Seus seguidores
fiéis (Salmo 16; 23; 62; 121).
2. Muitas vezes os Salmos falam da nação de Israel (Salmo 90), mas este é individualizado
(SINGULAR "você").
3. As verdades de Sl. 91.1-8 são paralelas a Sl. 91.9-13. O cuidado e a provisão de Deus são repetidos com
ênfase e então o próprio Deus fala em Sl. 91.14-16.
B. Os nomes usados para a Divindade no Salmo 91 (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
1. Altíssimo (Elyon, BDB 751, KB 832), Sl. 91.1a - título descritivo mais usado na poesia
2. Poderoso (Shaddai, BDB 994), Sl. 91.1b, 9b, usado principalmente em Gênesis e Jó; Apenas duas vezes
em Salmos; 68.14 e aqui - nome patriarcal para Deus (Ex 6.30, possivelmente a partir da raiz hebraica
"ser forte", NIDOTTE, vol.1, p. 410)
3. SENHOR (YHWH, BDB 217), Sl. 91.2a, 9a - o nome da aliança para a Divindade, usado pela primeira
vez em Gênesis 2.4; do VERBO hebraico "ser" (Ex. 3.14); os rabinos descrevem a Divindade como
Salvador, Redentor
4. Deus (Elyon, BDB 43), Sl. 91.2b - este é o nome geral para Divindade na ANE, El; Em Gn. 1.1,
a forma PLURAL, Elohim é usada; Os rabinos dizem que este termo descreve Deus como criador,
sustentador e provedor de toda a vida na terra
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C. Este Salmo é repleto de IMPERFEITOS (28), que denotam ações contínuas do nosso Deus em favor dos fiéis
seguidores.
Os dois PERFEITOS de Sl. 91.14 denotam a relação estabelecida e íntima entre Deus e Seus fiéis seguidores. O
cenário é de uma vida conjugal (Isaías 54.5; Os. 2.19; Ef. 5.25).
1. "abrir caminho" - cf. Gn. 2.24
2. "conhece" - Gn 4.1, 17, 25; 24.16; 38.26
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 91.1-4
1
O que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente
2
diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte,
Deus meu, em quem confio.
3
Pois ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa.
4
Cobrir-te-á com as suas penas,
e, sob suas asas, estarás seguro;
a sua verdade é pavês e escudo.
91.1-4 Esta estrofe usa vários nomes / títulos para a Divindade (veja Conhecimentos Contextuais, B) e várias
metáforas para descrever Seu cuidado e proteção.
1. esconderijo - Sl. 27.5; 31.20, que denota o templo, cf. Sl. 27.5; 31.20; 32.7; 61.4
2. sombra - veja Tópico Especial: Sombra como uma metáfora para proteção e cuidado
3. refúgio - veja nota em Sl. 5.11
4. baluarte - Sl. 18.2; 31.3; 71.3; 144.2; Jr. 16.19
Salmo 91.4 alude ao nº 2, 3, 4 acima
Aquele em quem os fiéis seguidores confiam (BDB 105, KB 120, Qal IMPERFEITO, veja nota em Salmo 4.5).
1. livra do laço do passarinheiro (veja Salmo 124.7)
2. livra da peste perniciosa (Salmos 91. 6, possivelmente demônios, Hc, 3.5 e Tópico Especial: O Demônio no
AT)
3. os cobre com as Suas asas (Salmo 36.7; 57.1; 63.7)
4. Sua fidelidade (veja Tópico Especial: Acreditar, Confiar, Fé e Fidelidade no AT) é
a. Um escudo (cf. Salmos 35.2)
b. Um baluarte ou um broquel (RSV) (ambos são termos militares, esta palavra [BDB 695, KB 750] é
encontrada apenas aqui no AT; NIDOTTE, vol.3, p.245)
Esta é uma bela e poderosa estrofe do caráter e ações da Divindade em favor de Seu povo.
91.1 "sombra do Onipotente" Isso pode se referir a
1. as asas do querubim sobre a Arca (ou seja, a proteção da aliança, cf. Ex. 25.17-22)
2. as asas de uma ave mãe protetora (veja Salmo 17.8; 36.7; 57.1; 61.4; 53.7; 91.4 e Mateus 23.27)
3. proteção contra o calor ardente do sol (Salmo 121.5; Isaías 25.4; 32.2)
91.2 "em quem confio" Esta é a chave para uma relação de aliança com Deus (cf. Salmo 4.5; 25.2; 56.4).
91.3 "perniciosa" A raiz básica é ( דברBDB 182-184), que tem vários usos.
1. palavra (cf. LXX de Salmos 91.3)
2. falar (cf. Jeremias 5.13)
3. pestilência (cf. Ex. 5.3; 9.15; Nm. 14.12; Levítico 26.25; Deuteronômio 28.21; Salmo 78.50)
4. Pasto (cf. Miquéias 2.12)
5. abelha ou ferroada de abelha (NIDOTTE, vol. 1, página 916)
Por causa de Sl. 91.5-6 o nº 3 se ajusta melhor ao contexto e o paralelismo.

601

NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 91.5-10
5
Não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia,
6
nem da peste que se propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola ao meio-dia.
7
Caiam mil ao teu lado,
e dez mil, à tua direita;
tu não serás atingido.
8
Somente com os teus olhos contemplarás
e verás o castigo dos ímpios.
9
Pois disseste: O SENHOR é o meu refúgio.
Fizeste do Altíssimo a tua morada.
10
Nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda.
91.5-10 Esta estrofe continua o cenário de Sl. 91.1-4, principalmente "a peste perniciosa" de Sl. 91.3b, que se
expande em Sl. 91.5-6, 10, enquanto o cenário militar de Sl. 91.4c é expandido em Sl. 91.7-8.
91.5-6 Essas coisas eram vistas pelos rabinos como elementos do demônio (cf. Encyclopaedia
Judaica, vol.5, p.1523). Observe (1) anda, Sl. 91.6 e (2) o "ele" de Sl. 91.7. Veja Tópico Especial: O Demoníaco
no AT.
91.7 Esta é uma expressão hiperbólica que usa imagens militares do cuidado pessoal do crente, provido por sua
aliança com Deus.
91.8 Como o povo de Deus está sujeito ao ataque dos ímpios, eles também serão um observador do seu
julgamento (cf. Salmo 37.34; 54.7; 58.10).
▣ "o castigo" Esta forma da raiz básica (BDB 1024) é encontrada somente aqui no AT. Outras formas
semelhantes são encontradas em Dt. 32.35; Is. 59.18 (duas vezes).
91.9-10 Este é paralelo a Sl. 91.1-2, enquanto que Sl. 91.10 é paralelo a Sl. 91.5-7.
91.9 Este versículo em hebraico parece primeiro dirigir-se a Deus (isto é, O YHWH) na linha a e então faz uma
declaração dirigida ao fiel seguidor que fez Dele a sua morada. Há vários lugares em que este tipo de mistura de
pessoas ocorre. A UBS Handbook (página 801) sugere que,
1. Sl. 91.1, um sacerdote está falando
2. Sl. 91.2, um adorador
3. Sl. 91.3-8, um sacerdote novamente
4. Sl. 91.9a, um adorador
5. Sl. 91.9b, um sacerdote novamente
6. Sl. 91.14-16, Deus fala
Isso esclarece alguns dos problemas de quem está falando, mas levanta outras questões gramaticais. A língua
hebraica muitas vezes muda as pessoas, até mesmo o gênero, sem razão aparente.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 91.11-13
11
Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos.
12
Eles te sustentarão nas suas mãos,
para não tropeçares nalguma pedra.
13
Pisarás o leão e a áspide,
calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
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91.11-12 Estes versículos são citados por Satanás na experiência de tentação de Jesus no deserto (Mt. 4.6 e Lucas
4.10-11). A promessa do cuidado de Deus não deve ser provada, testada em uma forma presunçosa. Os crentes
sofrem (cf. Jó, Salmo 72 em contraste com Deuteronômio 27-28 e Romanos 8.28-30 em contraste com 8.31-39).
91.11 "seus anjos" Isto pode ser um pano de fundo do AT (veja Ex. 23.20) para Mt. 18.10; Lucas 4.10-11 (LXX)
e At. 12.15 do conceito de "anjos da guarda". Observe também, se juntar Hb. 1.14 com Sl. 103.21, parece haver
uma conexão.
▣ "guardem em todos os teus caminhos" Esta é uma promessa maravilhosa para aqueles que confiam em Deus
e se refugiam nos Seus cuidados. No entanto, esta é também uma hipérbole bíblica. Vivemos em um mundo caído
e mal. Os crentes enfrentam provações, enfermidades, tentação, etc. (cf. Mt. 5.10-12, Jo. 15.18-21; 16.1-3; 17.14;
At. 14.22; Rm. 5.3- 4; 8.17; 2 Co. 4.16-18; 6.3-10; 11.23-30; Fp. 1.29; 1 Ts. 3.3; 2 Tm. 3.12; Tg. 1.2-4; 1 Pd.
3.14; 4.12-16; Ap. 11.7; 13.7).
91.13 Isso liga as promessas anteriores historicamente ao período de peregrinação no deserto ou pode ser uma
linguagem figurativa para os problemas que os seres humanos enfrentam em um mundo caído (cf. Salmo 58.3-5 e
Lucas 10.19).
NASB (REVISADO) TEXTO: 91.14-16
14
Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei;
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
15
Ele me invocará, e eu lhe responderei;
na sua angústia eu estarei com ele,
livrá-lo-ei e o glorificarei.
16
Saciá-lo-ei com longevidade
e lhe mostrarei a minha salvação.
91.14-16 Deus fala e assim, estabelece uma relação de bênção "se... então" (veja Levítico 26, Deuteronômio 2730).
(se) o Crente... Deus (então)... Bênçãos de Deus
1. O livrará com amor (lit. "grudar") Deus (verbo PERFEITO) estará com ele no tempo da angústia
2. O colocará a salvo por que ele conhece o nome de Deus (verbo PERFEITO) Ele o resgatará
3. Responderá quando ele O invocar (verbo PERFEITO) o glorificará (João 12.26)
a. Com longevidade
b. Mostrará a Sua salvação
91.14 "conhece" Veja o Tópico Especial: Conhecer.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique as imagens do AT de esconderijo, sombra, refúgio / baluarte.
2. Liste e defina os nomes de Deus.
3. O Sl. 91.5-7 fala do demônio, de guerra ou de doença?
4. Por que Sl. 91.9-10 repete os pensamentos de Sl. 91.1-2?
5. Como o diabo usou inapropriadamente este Salmo ao falar com Jesus?
6. Este Salmo promete que os verdadeiros crentes nunca terão problemas?
7. Explique o conceito de "nome" em relação a Sl. 91.14-15.
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SALMO 92
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor pela bondade do
SENHOR
Introdução MT
Um Salmo, um Cântico para
o Dia Sabático.

Louvor ao SENHOR pelo
Seu Amor e Fidelidade

Ação de Graças após a
Libertação dos Inimigos
Pessoais

Uma canção de
louvor

Uma Canção para os Retos

92.1-4

92.1-4

92.1-4

92.1-4

92.1-3
92.4-6

92.5-9

92.5-7

92.5-9

92.5-8
92.7-8

92.8-9
92.10-15

92.10-11

92.10-11

92.12-15

92.12-15

92.9-11

92.9-11

92.12-15

92.12-13
92.14-15

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo usa palavras de crescimento agrícola, como em Sl. 1.3, para descrever a vida espiritual de cada
um.
1. negativamente
a. Os ímpios brotam como a erva, Sl. 92.7
b. E florescem todos os que praticam a iniquidade, Sl. 92.7
2. positivamente
a. O justo prosperará, Sl. 92.12
b. Ele crescerá, Sl. 92.12
c. Plantados na casa do SENHOR, Sl. 92.13
d. Eles florescerão nos átrios de nosso Deus, Sl. 92.13
e. Eles ainda produzirão frutos na velhice, Sl. 92.14
f. Estarão cheios de seiva e muito verdes, Sl. 92.14
B. Há um uso recorrente de palavras começando com פ.
1. brotou (lit. "broto"), Sl. 92.7 - BDB 827, KB 965
2. florescem, Sl. 92.7 - BDB 821, KB 950
3. dispersos (lit. "ser dividido"), Sl. 92.9 - BDB 825, KB 962
4. os que praticam a iniquidade, Sl. 92.9 - BDB 821, KB 950
5. florescerá (lit. "broto"), Sl. 92.12 - BDB o mesmo que o nº 1
6. crescerá (lit. "broto") - mesmo que nº 1
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C. Não há pedidos de oração (isto é, IMPERATIVOS, JUSSIVOS, COORTATIVOS), apenas declarações das obras de
Deus.
1. Seu caráter, Sl. 92.2, 15
2. Suas obras
a. Criação, Sl. 92.5
b. Justiça, Sl. 92.6-9
c. Bênçãos, Sl. 92.10-14
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 92.1-4
1
Bom é render graças ao SENHOR
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2
anunciar de manhã a tua misericórdia
e, durante as noites, a tua fidelidade,
3
com instrumentos de dez cordas, com saltério
e com a solenidade da harpa.
4
Pois me alegraste, SENHOR, com os teus feitos;
exultarei nas obras das tuas mãos.
92.1-4 Esta estrofe enfatiza o louvor. Observe as referências recorrentes à música.
1. VERBOS
a. Render graças, Sl. 92.1 - BDB 392, KB 389, HIPHIL INFINITIVO CONSTRUCTO
b. Cantar louvores, Sl. 92.1 - BDB 274, KB 273, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO
c. Alegraste, Sl. 92.4 - BDB 970, KB 1333, Piel PERFEITO
d. Exultai, Sl. 92.4 - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFEITO
2. Os instrumentos musicais (o a pode definir o b e portanto, se refere apenas a dois instrumentos, cf. Salmo
33.2 e 144.9)
a. instrumento de dez cordas, Sl. 92.3 - BDB 797
b. saltério, Sl. 92.3 - BDB 614 II
c. harpa, Sl. 92.3 - BDB 490 (b e c são ambos mencionados no Salmo 57.8)
92.1 "Altíssimo" Veja nota no Salmo 91.1.
92.2 Este Salmo começa com três INFINITIVOS CONSTRUCTOS.
1. render graças
2. cantar louvores
3. anunciar - BDB 616, KB 665, Hiphil
Note que o número 3, "anunciar", também encerra (inclusio) o Salmo em Sl. 92.15. A declaração envolve
1. A benignidade de YHWH, Sl. 92.2 (veja Tópico Especial: Benegnidade [hesed])
2. A fidelidade de YHWH, Sl. 92.2 (Veja Salmo 33.4; 143.1, veja Tópico Especial: Acreditar, Confiar, Fé e
Fidelidade no AT)
3. A retidão de YHWH, Sl. 92.15 (veja Tópico Especial: Justiça)
4. Estabilidade e força de YHWH (lit. "Ele é a minha rocha"), Sl. 92.15
5. O caráter perfeito de YHWH (lit. "não há injustiça Nele", Romanos 9.11; Tiago 1.17), Sl. 92.15
▣ "manhã... noites" Estes paralelos são expressões idiomáticas para "sempre". A outra opção é que elas refletem
os tempos do sacrifício diário (isto é, 9h, 15h no templo e, portanto, têm uma ênfase litúrgica.
92.4 "com os teus feitos" As duas linhas poéticas de Sl. 92.4 repete este pensamento (ou seja, Salmo 1, ou seja
"Os Dois Caminhos", veja Deuteronômio 30.15, 19). A obra de YHWH é
1. a destruição dos ímpios, Sl. 92.5-9 (principalmente Salmos 92.5a)
2. a bênção dos justos, Sl. 92.10-15
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 92.5-9
5
Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras!
Os teus pensamentos, que profundos!
6
O inepto não compreende,
e o estulto não percebe isto:
7
ainda que os ímpios brotam como a erva,
e florescem todos os que praticam a iniquidade,
nada obstante, serão destruídos para sempre;
8
tu, porém, SENHOR, és o Altíssimo eternamente.
9
Eis que os teus inimigos, SENHOR,
eis que os teus inimigos perecerão;
serão dispersos todos os que praticam a iniquidade.
92.5-9 Esta estrofe centra-se na atividade de YHWH para com:
1. um homem inepto, Sl. 92.6a - BDB 35 CONSTRUCTO BDB 129
2. um homem estulto, Sl. 92.6b - BDB 493, tanto nº 1 como nº 2 são usados em Sl. 49.10; 94.8
3. os ímpios, Sl. 92.7a - BDB 957
4. os que praticam a iniquidade, Sl. 92.7b
5. os inimigos de YHWH, Sl. 92.9 (duas vezes) - BDB 33, Qal PARTICÍPIO
São caracterizados como:
1. sem conhecimento
2. florescem neste mundo caído
3. são destruídos em última instância e permanentemente (isto é o que o inepto e o estulto não entendem)
YHWH é caracterizado como
1. tendo grandes obras
2. pensamentos profundos (Qal de BDB 770 apenas aqui)
3. altíssimo eternamente
4. Sl. 92.15 é o louvor devido aos fiéis atos de YHWH para com os Seus fiéis seguidores
NASB (REVISADO) TEXTO: 92.10-15
10
Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem;
derramas sobre mim o óleo fresco.
11
Os meus olhos vêem com alegria os inimigos que me espreitam,
e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam.
12
O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro no Líbano.
13
Plantados na Casa do SENHOR,
florescerão nos átrios do nosso Deus.
14
Na velhice darão ainda frutos,
serão cheios de seiva e de verdor,
15
para anunciar que o SENHOR é reto.
Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça
92.10-15 Esta estrofe centra-se nas atividades de YHWH para com o homem justo (Salmo 92.12). Observe suas
atividades em seu nome.
1. exaltou o seu poder
2. derramou sobre ele o óleo fresco
3. florescerá como a palmeira
4. crescerá como o cedro
5. plantados na casa de YHWH (veja Salmo 52.8)
6. florescerá nos átrios de nosso Deus (veja Salmos 65.4; 84.10; 135.2)
7. dará frutos na velhice
8. cheio de seiva e de verdor
9. sabe que YHWH é a sua rocha e Ele é perfeitamente justo
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Os rabinos interpretaram essa estrofe como referindo-se a um cenário escatológico. Isso pode ser correto (Salmo
92.7c).
92.10 "o boi selvagem" A LXX traduz o termo hebraico BDB 910, ראם, como "unicórnio", que foi seguido pela
versão King James. A NKJV muda para "boi selvagem".
Esta palavra é incerta (KB 1163).
1. touro selvagem (raiz Acadiana)
2. búfalo selvagem
3. antílope branco (raiz árabe)
4. órix (Targums)
5. rinoceronte (Vulgata)
NASB, NKJV
"derramas sobre mim o óleo"
NRSV
"Tu derramaste sobre mim"
TEV
"Tu me abençoaste"
NJB
"Tu ungiste me"
JPSOA
"Eu estou embebido"
LXX
"minha velhice"
Peshitta
"serei ungido"
O VERBO (BDB 117, KB 134, Qal PERFEITO) geralmente significa "misturar" ou "confundir"; Só aqui denota uma
unção. Esse significado, possivelmente, vem de uma raiz árabe, "humedecer". A UBS Text Project (página 363)
dá a "Eu estou umedecido" uma classificação "B" (alguma dúvida).
92.11 Se este Salmo reflete o louvor de um Rei de Israel (a LXX diz que é Davi "ungido", veja Salmos 91.10b),
então este versículo pode se referir a um plano para derrubar a monarquia, que foi descoberto.
92.13 "plantado" Este VERBO (BDB 1060, KB 1570, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) SIGNIFICA "transplantado" e
o PASSIVO implica, por Deus (cf. Sl. 1.3; Jeremias 17.8; Ezequiel 17.10, 22; 19.10, 13; Os. 9.13). os fiéis
seguidores começam como infiéis, mas o Deus gracioso tem um impacto sobre eles!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Defina o tema teológico principal que descreve o caráter de YHWH em Sl. 92.2.
a. benignidade
b. fidelidade
2. Existem dois ou três instrumentos musicais listados em Sl. 92.3?
3. Quais são as "obras" das mãos de YHWH mencionadas em Sl. 92.4b e 5a?
4. Como Sl. 92.7 e 8 relacionam-se teologicamente?
5. Ao que o Sl. 92.11está relacionado?
6. Como Sl. 92.12-14 se relaciona com o Salmo 1?
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SALMO 93
DIVISÃO EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Majestade do SENHOR
Sem Introdução MT

O Reino Eterno
do SENHOR

Hino Exaltando Deus
como Rei

Deus Rei

A Majestade de Deus

93.1-2

93.1-2

93.1-2

93.1-2

93.1
93.2

93.3-5

93.3-4

93.3-4

93.3-4

93.3
93.4

93.5

93.5

93.5

93.5

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 93.1-2
1
Reina o SENHOR. Revestiu-se de majestade;
de poder se revestiu o SENHOR e se cingiu.
Firmou o mundo, que não vacila.
2
Desde a antiguidade, está firme o teu trono;
tu és desde a eternidade.
93.1-2 Esta estrofe descreve YHWH como o Rei da criação (veja Salmo 47.2; 96.10; 97.1; 99.1). Os
quatro PRIMEIROS VERBOS de Sl. 93.1 são PERFEITOS.
1. reina - BDB 573, KB 590, Qal PERFEITO, cf. Sl. 96.10
2. revestiu - BDB 527, KB 519, Qal PERFEITO (duas vezes)
3. cingiu - BDB 25, KB 25, Hithpael PERFEITO, observe Ele cingiu-se, que denota a soberania de YHWH
Parece surpreendente que os próximos dois VERBOS de Sl. 93.1, falem sobre o mundo sendo firmemente
estabelecido (cf. 93.2, um Niphal; Salmo 96.10) e que não será movido, são ambos IMPERFEITOS, que denotam
uma ação contínua (cf. 16.30). Neste contexto, os verbos PERFEITOS podem denotar o tempo passado e os verbos
IMPERFEITOS o tempo atual / futuro, mas LIMITADOS a essa era.
93.1 Note que estes VERBOS PERFEITOS falam sobre as roupas do rei de YHWH. Sua roupa é uma maneira
metafórica de afirmar Seu caráter e poder.
1. Revestiu-se de majestade (BDB 145)
2. Revestiu-se de poder (BDB 738)
Salmo 104.1 afirma que Ele está vestido com "esplendor" (BDB 217) e "majestade" (BDB 214). Salmos 6.5-6
afirma que Ele está cingido com "poder" (BDB 150).
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93.2 O reino eterno do eterno YHWH (veja Salmo 93.5c; 45.6; 90.2) é seguro (Salmo 10.16; 29.10; 46.10;
52.7)! As circunstâncias podem parecer supremas, mas elas são apenas temporárias. Nosso Deus reina (Dn 2.44;
7.14, 27; Lc. 1.33; Ap. 11.15, 17; 19.6)!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 93.3-5
3
Levantam os rios, ó SENHOR,
levantam os rios o seu bramido;
levantam os rios o seu fragor.
4
Mas o SENHOR nas alturas
é mais poderoso do que o bramido das grandes águas,
do que os poderosos vagalhões do mar.
5
Fidelíssimos são os teus testemunhos;
à tua casa convém a santidade,
SENHOR, para todo o sempre.
93.3-4 A NASB divide este salmo em duas estrofes, 93.1-2 e 93.3-5, mas todas as outras traduções inglesas que
eu uso para comparar as divisões de estrofe (NKJV, NRSV, TEV, NJB) usam Sl. 93.5 separado, como uma
declaração de conclusão.
O Salmo 93.3-4 fala da criação de YHWH e do controle do caos das águas (cf. Salmo 74.12-17; 89.9-10; Is.
51.9). Como Sl. 93.1 tinha um contraste entre os verbos perfeitos e os verbos imperfeitos denotando os atos do
passado e atos atuais / futuros desta era (cf. Zc. 14.9), assim também, Sl. 93.3. Não há VERBO em Sl. 93.4, mas
também reflete YHWH como o eterno e vitorioso Rei do universo!
93.3 O VERBO (BDB 669, KB 724) é usado três vezes, uma vez em cada linha da poesia. Este versículo pode
refletir uma linha poética usada por Ba'al encontrada nos textos de Ras Shamra (Ugaritico). A língua hebraica
muitas vezes utilizava o cenário religioso de seus vizinhos / captores e aplicava-o a YHWH, o único Deus
verdadeiro!
93.4 "mais poderoso" O ADJETIVO (BDB 12) é usado para descrever a fúria das ondas (ou seja, os inimigos de
Deus na criação e ao longo do tempo, como o Egito, a Babilônia), mas YHWH é maior, imenso, mais poderoso do
que todos os inimigos (inicial, temporal e escatológico)!
93.5 "testemunhos" Este termo (BDB 730 III) reflete a revelação de YHWH. Veja Tópico Especial: Termos para
a Revelação de Deus. YHWH:
1. estabeleceu-se como rei para sempre
2. é vitorioso sobre o caos das águas
3. Se revelou completamente (veja Tópico Especial: Características de Deus de Israel) e Seus propósitos
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH)
▣ "à tua casa convém a santidade" Para "santidade" veja Tópico Especial: Glória (DOXA). A AB, vol. 17, de
Mitchell Dahood (veja também NIDOTTE, vol 3, nº 2, p.2) usa "santo" como um título para os anjos do conselho
celestial (veja Salmo 29.1), fazendo assim a linha ser lida como
"No vosso templo os santos vos louvarão" (pp. 339, 343).
▣ O VERBO "convém" pode ser analisado de duas maneiras.
1. um VERBO - BDB 610, KB 659, Pilel PERFEITO (OT Parsing Guide de Beall, Banks e Smith, página 449)
2. um ADVÉRBIO - BDB 610 (Analytical Key to the OT, de Owens, página 425)
"Casa" refere-se ao Tabernáculo do deserto e posteriormente o templo em Jerusalém.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
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Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo se refere à criação inicial ou ao êxodo?
2. Como o Salmo está relacionado aos temas da ANE
a. Caos das águas
b. Deus como guerreiro divino
3. Ao que se referem os "testemunhos"?
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SALMO 94
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Implorado para
vingar o Seu povo
Sem Introdução MT

Deus, o Refúgio dos
Justos

Uma oração pela
libertação do povo
ímpio

Deus, o Juiz de Tudo

O Deus da Justiça

94.1-7

94.1-3

94.1-3

94.1-4

94.1-2
94.3-4

94.4-7

94.4-7
94.5-7

94.5-6
94.7-8

94.8-11

94.8-11

94.8-11

94.8-11
94.9-11

94.12-16

94.12-15

94.12-15

94.12-15

94.12-13
94.14-15

94.16-19

94.16-23

94.16-19

94.16-17

94.17-23
94.18-19
94.20-23

94.20-23

94.20-21
94.22-23

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Observe o número de VOCATIVOS que a NASB usa.
1. Ó SENHOR (YHWH), Sl. 94.1, 3, 5, 18
2. Deus (El) de vingança (BDB 608), Sl. 94.1 (duas vezes)
3. Ó SENHOR (YAH), Sl. 94.12 (cf. 94.7)
B. Observe as formas que YHWH é caracterizado pelo nome / títulos / frases.
1. Deus das vinganças, Sl. 94.1
2. Juiz da Terra, Sl. 94.2
3. Deus de Jacó, Sl. 94.7
4. Senhor, um baluarte, Sl. 94.22
5. Deus, o rochedo, Sl. 94.22
6. Senhor nosso Deus, Sl. 94.23
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C. Este Salmo clama para que a justiça do Deus da aliança se manifeste neste mundo. O ímpio e a maldade
prevalecem atualmente, mas em Seu próprio tempo, Deus vindicará (isto é, apresentará ao tribunal) o
justo. Este Salmo me lembra a parábola de Jesus em Mateus 13.24-30. Com o tempo, no tempo certo, Deus
agirá para abençoar e receber os justos, mas julgará e rejeitará os falsos seguidores. Tanto no AT como no
NT nem todos os seguidores aparentes são seguidores fiéis. Existem os falsos (veja Mateus 7.15-27). Veja
Tópico Especial: Apostasia (APHIST MI)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO: 94.1-7
1
Ó SENHOR, Deus das vinganças,
ó Deus das vinganças, resplandece.
2
Exalta-te, ó juiz da terra;
dá o pago aos soberbos.
3
Até quando, SENHOR, os perversos,
até quando exultarão os perversos?
4
Proferem impiedades e falam coisas duras;
vangloriam-se os que praticam a iniquidade.
5
Esmagam o teu povo, SENHOR,
e oprimem a tua herança.
6
Matam a viúva e o estrangeiro
e aos órfãos assassinam.
7
E dizem: O SENHOR não o vê;
nem disso faz caso o Deus de Jacó.
94.1-7 Esta estrofe expressa a frustração de um seguidor fiel quando vê a impiedade de quem afirma conhecer
Deus (ou seja, outros parceiros da aliança, aparentemente os ricos e poderosos). Eles vivem e agem como se não
houvesse o Deus da justiça (ou seja, ateus praticantes).
Aviso prévio
1. eles são soberbos, Sl. 94.2b
2. eles exultam, Sal. 94.3b
3. eles falam (lit. "derramar", cf. Salmos 59.7, Pr. 15.2) coisas duras, Sl. 94.4a (cf. Salmo 31.18; 75.5)
4. eles se vangloriam, Sl. 94.4b, cf. Sl. 10.3; 52.1
5. Eles esmagam os fiéis seguidores de Deus, Sl. 94.5a (isto é, usado para as cortes corruptas em Jó 5.4; 22.9;
Sl. 10.18; 72.4; 74.21; Pr. 22.22; Is. 3.15)
6. Eles oprimem a herança de Deus, Sl. 94.5b, cf. Sl. 94.14
7. Eles matam (pode ser literal ou figurativo sobre a perda de direitos legais)
a. a viúva
b. O estrangeiro
c. O órfão (Ex 22.21-24; Deuteronômio 10.18; 14.29; 26.12-15)
8. afirmam que Deus não vê nem se preocupa com suas ações, Sl. 94.7 (Salmos 10.11; 59.7; 64.5; 73.11; Jó
22.13; Is. 29.15; 47.10; Ez. 8.12; Ml. 2.17)
94.1-2 Há três pedidos de oração (IMPERATIVOS) suplicando a Deus para agir.
1. resplandece - BDB 422, KB 424, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 80.1, 3, 7; É usado na "Bênção de Moisés" em
Dt. 33.2
2. exalta - BDB 669, KB 724, Niphal IMPERATIVO; Veja notas em Sl. 3.7 e 7.6
3. dá o pago (lit. "devolva") - BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO, cf. Dt. 32.41, 43; Is. 66.15
94.1 "vinganças" Este termo FEMININO (BDB 668) é PLURAL. A margem da NASB traduz como "atos de
vingança". A forma MASCULINA aparece em Dt. 32.35, 41. A vingança é o que YHWH faz quando sua aliança é
violada. Às vezes, ela se relaciona com o Seu próprio povo (veja, principalmente, Levítico 26, Deuteronômio 2732, Jeremias 5.9, 29; 9.9; Mq. 5.14), às vezes às nações pagãs (Salmo 79.10; 149.7; Is. 59.18; 63.4; Na. 1.3).
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94.2 "da terra" O termo hebraico tem um vasto campo semântico (veja NIDOTTE, vol.1, p. 518-526). Apenas o
contexto pode determinar seu significado (veja Tópico Especial: Terra, País, terra). Aqui pode referir-se a
1. todo o planeta (ou seja, YHWH é o Juiz de toda a terra, Gn. 18.25)
2. a Terra Prometida, YHWH é o Deus da Aliança
A opção depende de quem "o ímpio" de Sl. 94.3 é:
1. não-israelita
2. Israelita
Eu acho que a opção nº 2 se ajusta melhor a este Salmo porque eles são acusados de violar os mandamentos de
Moisés (Sl. 94.6) e então são chamados de "insensatos entre o povo" (Sl. 94.8a). YHWH é o Juiz Justo (Gênesis
18.25; Jz. 11.27; Sl. 7.11; 50.6; 75.7; Is. 33.22).
94.3 "Até quando..." Esta é uma expressão idiomática de pedido
1. por que Deus não agiu em justiça - Sl. 6.3; 74.10; Hc. 1.2; Zc. 1.12
2. Deus perdoará Seu povo - Sl. 13.1; 79.5; 80.4; 90.13; Is. 6.11
3. por
que
os
ímpios
continuaram
suas
ações?
Ex. 10.3; 1
Sm. 1.14; 1
Rs. 18.21; Sl. 82.2; Jr. 4.14; 12.4; Os. 8.5; Hc 2.6
Os seres humanos não entendem os pensamentos de Deus, o tempo e os propósitos (Isaías 55.9-11). Esta
expressão idiomática expressa essa falta de conhecimento, na forma de pergunta.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 94.8-11
8
Atendei, ó estúpidos dentre o povo;
e vós, insensatos, quando sereis prudentes?
9
O que fez o ouvido, acaso, não ouvirá?
E o que formou os olhos será que não enxerga?
10
Porventura, quem repreende as nações não há de punir?
Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria?
11
O SENHOR conhece os pensamentos do homem,
que são pensamentos vãos.
94.8-11 Esta estrofe mostra como é insensato pensar que Deus não sabe (Salmo 94.7).
1. Sl. 94.9 afirma Deus como o criador do corpo humano (ou seja, ouvidos e olhos)
2. Sl. 94.10 afirma que Deus revela a verdade:
a. Para as nações (Salmo 94.10a)
b. Para todos os seres humanos (Salmo 94.10b)
A conclusão é que YHWH conhece os pensamentos, os motivos e as ações da humanidade frágil (cf. Sl. 94.11;
11.4; 33.13-14; 66.7; Jó 11.11; 31.4; 43.21-23; Jr. 16.17; 32.19; Os. 7.2; Hb. 4.13). Somos um livro aberto diante
do nosso criador! Os pensamentos daqueles que não são seguidores fiéis (Salmo 94.15) são vãos (BDB 210 I, veja
Salmos 94.4-7,8).
94.8 "e vós, insensatos" Este é um Qal PARTICÍPIO ATIVO (BDB 129, KB 146), que vem da raiz para gado ou
animal (BDB 129). O SUBSTANTIVO é usado em paralelo à besta em Sl. 73.22. Denota alguém que age como um
animal, sem restrições morais. Muitas vezes denota adoradores de ídolos (cf. Jeremias 10.8).
▣ "punir" Este VERBO (BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFEITO) é um termo de tribunal. Todo este Salmo é
dirigido aos juízes que deveriam refletir YHWH, mas refletem de maneira chocante o mundo caído.
Há um jogo sonoro de palavras entre "repreende" (BDB 415) e "punir" (BDB 406) que ocorre frequentemente
(veja Salmos 6.1; 38.1; Pr. 9.7; Jr. 2.19) e afirma que os humanos são responsáveis por Suas revelações.
94.11 Paulo cita este versículo em 1 Coríntios 3.20 na LXX em sua discussão sobre os "sábios" na igreja de
Corinto. A sabedoria humana é um vapor vão e vazio!
YHWH revela-se de duas maneiras:
1. revelação natural - Sl. 19.1-6; Rm. 1.19-20
2. revelação especial - Sl. 19.7-11; 119
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 94.12-16
12
Bem-aventurado o homem, SENHOR, a quem tu repreendes,
a quem ensinas a tua lei,
13
para lhe dares descanso dos dias maus,
até que se abra a cova para o ímpio.
14
Pois o SENHOR não há de rejeitar o seu povo,
nem desamparar a sua herança.
15
Mas o juízo se converterá em justiça,
e segui-la-ão todos os de coração reto.
16
Quem se levantará a meu favor, contra os perversos?
Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade?
94.12-16 Como Sl. 94.3-7 e 8-9 descrevem as palavras e ações dos ímpios, essa estrofe se refere aos fiéis
seguidores.
1. Eles são bem aventurados (termo característico da Literatura da Sabedoria, veja notas em Salmo 1.1) até
mesmo pela disciplina de YHWH (Hb 12.5-13), Sl. 94.12
2. Eles são bem aventurados pois são ensinados as leis de YHWH (isto é, Revelação Especial, veja Tópico
Especial: Termos da Revelação de Deus e Tópico Especial: Benção (AT). Sl. 94.12
3. Á eles lhes são concedido descanso (ou seja, a paz interior, BDB 1052) desde os dias da adversidade, até o
momento em que os ímpios são capturados em seus próprios esquemas, Sl. 94.12
4. eles não são abandonados por YHWH, (Sl. 37.28; 1 Sm. 12.22; Lm. 3.31), Sl. 94.14
5. receberão justiça e andarão nela, Sl. 94.15
94.16 Este versículo mostra a natureza individual deste Salmo, mas também é um apelo aos amigos do salmista
para ajudá-lo e apoiá-lo (possivelmente no tribunal). Poderia facilmente se aplicar ao rei! Mas a minha questão
com esta possibilidade real é que se fosse o rei, por que simplesmente não substituir os funcionários ímpios?
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 94.17-23
17
Se não fora o auxílio do SENHOR,
já a minha alma estaria na região do silêncio.
18
Quando eu digo: resvala-me o pé,
a tua benignidade, SENHOR, me sustém.
19
Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam,
as tuas consolações me alegram a alma.
20
Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade,
o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto?
21
Ajuntam-se contra a vida do justo
e condenam o sangue inocente.
22
Mas o SENHOR é o meu baluarte
e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo.
23
Sobre eles faz recair a sua iniquidade
e pela malícia deles próprios os destruirá;
o SENHOR, nosso Deus, os exterminará
94.17-23 Essa estrofe é uma série de declarações e resultados.
1. YHWH tem sido me auxilio, então eu não vou morrer, Sl. 94.17
2. Quando eu pensei que iria falhar, o firme amor e aliança de YHWH me sustentou, Sl. 94.18
3. Quando eu me preocupo, YHWH consola minha alma, Sl. 94.19
4. YHWH tem sido o meu baluarte e a minha rocha de refúgio, Sl. 94.22 (Deuteronômio 32.15; Salmo 18.1-2;
62.6-7, veja notas em Salmos 5.11)
5. YHWH fez recair (mesmo VERBO em Sl. 94.2) sobre os ímpios o seu próprio mal, Sl. 94.20-21, 23 (os
números 4 e 5 em conjunto)
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94.17
NASB
"na região do silêncio"
NKJV, JPSOA
"no silêncio"
NRSV, TEV
"na terra do silêncio"
NJB
"no silêncio"
LXX
"no Hades"
Este é um cenário de morte (veja Salmo 115.17, isto é, Sheol, veja Tópico Especial: Sheol). A morte era vista
como um lugar de consciência, mas silêncio (veja Salmos 6.5).
94.18 "resvala-me o pé" Na Bíblia, a vida de uma pessoa é caracterizada como um caminho / estrada /
rumo. Positivamente o caminho era liso, nivelado, reto sem obstrução. Negativamente o caminho era escuro, torto,
escorregadio, com muitas obstruções.
94.20
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
JPSOA
LXX

"trono da iniquidade"
"o trono de iniquidade"
"governantes ímpios"
"juízes corruptos"
"um tribunal destrutivo"
"o assento de injustiça"
"um trono da iniquidade"

A MT usa BDB 490 CONSTRUCTO BDB 217. BDB 490 SIGNIFICA um assento ou lugar de autoridade ou honra
para um rei, Sumo Sacerdote ou governador. BDB 217, KB 241 significa "poder", "esplendor" ou
"majestade". Este Salmo possui um cenário de tribunal; YHWH é o juiz da terra (Salmo 94.1-2). O Salmo 94.16
também reflete um cenário de tribunal. O versículo 20 refere-se a líderes ímpios (ou seja, juízes). YHWH não
pode ser associado com líderes ímpios (veja Salmo 94.10-21). O trono, o templo e os tribunais devem refletir o
caráter de YHWH. Quando não o fazem, o que é muitas vezes o caso, apenas o próprio YHWH é o lugar de
segurança!
O Salmo 94.20 é a afirmação de que YHWH não terá nenhuma parte em procedimentos legais corruptos. Deus
é luz e nEle não há trevas (1 João 1.50 e nenhuma mudança, veja Ml. 3.6, Tiago 1.17).
▣ "o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto" O PARTICÍPIO aqui é BDB 427, KB 428, Qal. É usado em
Sl.94.9 para a atividade criativa de YHWH na formação do olho humano. Que contraste! Os seres humanos criam
pretextos; YHWH cria seres humanos!
94.21 "vida" Isto é literalmente nephesh (BDB 659). Veja nota em Sl. 3.2.
94.23 A NASB usa "silêncio" em ambos os Sl. 94.17 e 23, mas são palavras diferentes na MT. Em Sl. 94.23 (duas
vezes) é "YHWH que aniquilará" (BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFEITO). Ocorre duas vezes para ênfase.
Apenas uma nota gramatical. Observe que todos os três VERBOS em Sl. 94.22 são IMPERFEITOS, mas eles são
traduzidos para o inglês como um verbo PASSADO e dois verbos FUTUROS (NRSV, TEV todos os
três FUTUROS). Apenas o contexto pode determinar o elemento tempo dos VERBOS hebraicos.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual é a questão teológica entre Sl. 94.1-2 e 94.3?
2. Quem são "os perversos" de Sl. 94.3?
3. Como Sl. 94.6 se assemelha a Deuteronômio?
4. Salmo 94.10 refere-se a todos os seres humanos ou a Israel?
615

5. Salmo 94.16 é um cenário de tribunal?
6. Quantas estrofes existem em Sl. 94.16-23?
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SALMO 95
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor ao SENHOR, e
advertência
Contra a Descrença
Nenhuma Introdução MT

Um Chamado para a
Adoração e à Obediência

Uma liturgia da Realeza
de Deus

Uma canção de louvor

Convite para louvor

95.1-5

95.1-5

95.1-5

95.1-5

95.1-2
95.3-5

95.6-7

95.6-7b

95.6-7b

95.6-7b

95.6-7b

95.7c-11

95.7c-11

95.7c-11

95.7c-9

95.8-11
95.10-11

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 95.1-5
1
Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo,
celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2
Saiamos ao seu encontro, com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmos.
3
Porque o SENHOR é o Deus supremo
e o grande Rei acima de todos os deuses.
4
Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
e as alturas dos montes lhe pertencem.
5
Dele é o mar, pois ele o fez;
obra de suas mãos, os continentes.
95.1-5 Esta estrofe é um chamado (IMPERATIVO e 4 COORTATIVOS) para louvar a YHWH como Rei e Criador.
1. Vinde - BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
2. cantemos com júbilo - BDB 943, KB 1247, Piel COORTATIVO, cf. Sl. 66.1; 81.1
3. celebremos - BDB 929, KB 1206, Hiphil COORTATIVO
4. saiamos ao seu encontro (ou seja, templo) - BDB 869, KB 1068, Piel COORTATIVO
5. vitoriemo-lo - BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
Estes são os chamado para adorar no templo. A adoração é devida porque YHWH é
1. o Rochedo da nossa salvação - esta e outras descrições semelhantes funcionam como títulos principalmente
em Salmos e Isaías
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a. Deus da minha salvação - Sl. 88.1; (cf. Salmo 24.5; 27.9)
b. Meu Salvador e meu Deus - Sl. 42.5-6, 11; 43.5
c. Minha rocha e minha salvação - 2 Sm. 22.47; Sl. 62.2, 7; 89.26; 95.1
d. Deus nosso Salvador - Sl. 65.5; 68.19; 85.4; 149.4 (veja NIDOTTE, vol. 2, página 561)
2. um grande Deus (El), cf. Sl. 48.1; 96.4; 135.5; 145.3
3. um grande Rei (cf. 1 Samuel 8.7)
4. acima de todos os deuses (cf. Êxodo 18.11; Salmo 96.4; 97.9; 135.5, veja Tópico Especial: Monoteísmo,
este é o uso de Elohim, que deve manter sua forma PLURAL, cf. Êxodo 3.6; 20.3, veja Tópico Especial:
Nomes para a Divindade.
95.1 "o rochedo da nossa salvação" A imagem do Deus de Israel como uma rocha é recorrente (Deuteronômio
32.4, 15, 18, 30, 31; 1 Sm. 2.2; 2 Sm. 22.3, 32, 47; 23.3; Salmo 18, 2, 31, 46; 28.1; 61.2, 7; 78.35; 89.26; 92.15;
94.22). Ele é descrito como forte, eterno, estável e um lugar de segurança!
95.4 "as profundezas da terra" A palavra "profundezas" (מחקר, BDB 350, KB 571) aparece apenas aqui. Ela é
um CONSTRUCTO de RELAÇÃO com a "terra" e é paralela aos "picos das montanhas". Esta é obviamente, uma
linha poética da criação física (isto é, Sl. 95.4-5), que denota a criação de YHWH de todas as características
físicas deste planeta. Ele é o Rei e o Criador da realidade física (não outras divindades ou mitos da ANE). Hoje a
pergunta seria. "A criação física é aleatória ou intencional?" Os crentes gritam "intencional"!
Apenas uma observação. No parágrafo anterior Sl. 95.4 a 95.3a. É possível relacioná-lo com 95.3b. Se assim
for, então "as profundezas" e "as montanhas" seriam lugares que a ANE esperava que os deuses
estivessem. Nesses lugares não eram "os deuses" (elohim), mas YHWH, o Elohim da criação (Gênesis 1-2) que
reina!
▣ "mãos" Note que "mãos" aparece novamente no Salmo 95.5. Veja Tópico Especial: Mão.
95.5 "o mar... Ele o fez" É surpreendente que em Gênesis 1 o único elemento terreno não citado na existência foi
a água (salgada e doce). Deus separa as águas e controla suas fronteiras, mas Ele não fala para criá-las, assim
também, Salmo 104.
No entanto, a afirmação teológica de que Ele criou todas as coisas, incluindo os "mares", é feita em
Ne. 9.6; Sl. 95.5; 146.6; Jn 1.9.
Observe também que Sl. 95.5b afirma que Deus criou (BDB 427, KB 468, Qal PERFEITO) a terra seca. Gênesis
1.9-10 afirma que foi pela palavra falada. Lembre-se que isto é um cenário da ANE. Não devemos criar teologia
em linhas poéticas. Eu acho que Gênesis 1-11 é histórico e literário. Por favor, veja o comentário exegético sobre
Gênesis em www.freebiblecommentary.org. Os povo ocidentais modernos são muito literais e atomistas em sua
abordagem em relação às Escrituras (veja o Seminário on-line sobre Interpretação Bíblica).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 95.6-7
6
Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou.
7
Ele é o nosso Deus,
e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão.
Hoje, se ouvirdes a sua voz,
95.6-11 Esta estrofe é dirigida ao povo da Aliança, chamando-os para:
1. adoração (Salmo 95.6)
a. Vinde (literalmente "entrar", palavra diferente de Sl. 95.1, mas paralela) - BDB 97, KB
112, Qal IMPERATIVO
b. adoremos - BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
c. prostremo-nos - BDB 502, KB 499, Qal COORTATIVO
d. ajoelhemos diante - BDB 138, KB 159, Qal COORTATIVO
2. responder em fé (Salmo 95.7)
3. não ter o coração duro, como eles tiveram no passado (ou seja, a peregrinação no deserto, Salmos 95.8-11)
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95.6 "que nos criou" Gênesis 2.7 descreve a criação especial de Adão. Aos animais foi dito para serem formados
a partir do chão, também em Gn. 2.19 (mesmo VERBO, BDB 427, KB 428).
Em Sl. 139.13-16 ("tecer", BDB 697, KB 754) e Jó 31.15 ("feito", BDB 793, KB 889, também Salmo 139.15)
Deus forma cada humano no útero. A variedade é literária, mas a verdade é que Deus o fez / faz (veja Salmo
100.3; 149.2; Isaías 17.7; Os. 8.14). Os seres humanos são uma criação especial de Deus à Sua imagem e
semelhança (Gn 1.26-27) para o propósito da comunhão! Perder isso é perder o valor e a dignidade da
humanidade (Salmo 8).
95.7c-11 É interessante como o AT caracteriza o período de peregrinação no deserto de forma diferente.
1. positivamente
a. Dt. 32.10-14
b. Jr. 2
c. Os. 2.15; 9.10; 11.1-2
2. negativamente
a. Nm. 14.1-17
b. Sl. 95.8-11
c. Ez. 23
Este é o dilema de todas as nossas vidas. Nada é perfeito. Há bons dias e dias ruins, momentos de força e de
fraqueza. Agradeça a Deus por Seu caráter imutável e misericordioso, a Nova Aliança (ou seja, Jeremias 31.3134) e Seu Messias (ou seja, a revelação do NT).
95.7 Deus como Pastor e Seu povo como ovelhas são imagens comuns no AT (veja notas no Salmo 23).
A intimidade entre o Pastor e a ovelha é forte e constante. É ridículo e perigoso para as ovelhas não ouvirem
seu pastor! A Queda afetou todos nós!
1. Eles não ouviram (Salmo 95.7c, citado em Hb 3.7-11, 15; 4.7)
2. Eles endureceram seus corações
a. Meribá - Ex. 17.7; Nm. 20.13
b. Massá - Ex. 17.7; Dt. 6.16
3. Eles testaram Deus - Nm. 14.22
Várias traduções inglesas começam um novo parágrafo em Sl. 95.7c porque neste ponto do Salmo, YHWH está
falando (ou seja, Sl. 95.7c-11).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 95.8-11
8
não endureçais o coração, como em Meribá,
como no dia de Massá, no deserto,
9
quando vossos pais me tentaram,
pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras.
10
Durante quarenta anos, estive desgostado com essa geração
e disse: é povo de coração transviado,
não conhece os meus caminhos.
11
Por isso, jurei na minha ira:
não entrarão no meu descanso.
95.9 O fato de que Israel tinha experimentado os milagres do êxodo, a proteção e as provisões no deserto tornou a
sua incredulidade e falta de confiança ainda mais grave.
95.10 "quarenta anos" Veja Tópico Especial: Números Simbólicos na Escritura. Quarenta é muitas vezes um
número arredondado.
95.11 "Eu jurei na Minha ira" Os humanos são forçados a usar o vocabulário deste mundo para descrever Deus,
Seus pensamentos, sentimentos e ações, mas eles são apenas metáforas (veja Tópico Especial: Deus Descrito
como Humano).
Essas metáforas são verdadeiras, mas não exaustivas. Elas realmente afirmam a realidade das consequências da
descrença e da rebelião, tanto atualmente como posteriormente! Esta geração de israelitas, incluindo Arão e
Moisés, não entrou em Canaã (cf. Hebreus 3-4; Deuteronômio 3.20; 12.9; 25.19).
619

Este salmista está implorando adoração, confiança e obediência a YHWH. Ele é digno de louvor e fé!
Hebreus 3-4 usa este texto para afirmar três sentidos de "descanso".
1. paz com Deus
2. A Terra Prometida
3. céu
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique as possíveis origens da frase "rochedo da nossa salvação".
2. Como Sl. 95.4 se relaciona a Sl. 95.3b?
3. Por que o "mar" não é mencionado como sendo criado por Elohim em Gênesis 1?
4. Explique as implicações da contingência (ou seja, "se") de Sl. 95.7c.
5. Como podemos testar / tentar Deus?
6. Explique o uso do termo "descanso" em Hebreus 3-4, que cita este Salmo.
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SALMO 96
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um chamado para adorar
o SENHOR, o Justo Juiz
Sem Introdução MT

Uma canção de louvor a
Deus vindo em
julgamento

Um hino que celebra a
realeza de Deus

Deus, o Rei Supremo

Javé, Rei e Juiz

96.1-6

96.1-3

96.1-6

96.1-3

96.1-2a
96.2b-3

96.4-6

96.4-6

96.4-5a
96.5b-6

96.7-10

96.7-9

96.7-9

96.7-9

96.7-8a
96.8b-9

96.10
96.11-13

96.10-13

96.11-13

96.10-13

96.10
96.11-12
96.13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um Salmo extremamente emocionante e importante. Nele se desenvolve a implicação universal do
monoteísmo (veja Tópico Especial: Monoteísmo). Também desenvolve a implicação do aspecto ético do
monoteísmo (isto é, um mundo de justiça e integridade). Isto pode refletir um cenário de um tribunal
escatológico, como Mt. 25.31-46 e Ap. 20.11-15.
B. Este Salmo tem uma referência escatológica. Toda a Terra (Salmo 96.1, 3, 7, 9, 10, 13) reconhecerá um dia
a supremacia de YHWH; "YHWH reina" (Isaías 52.7)!
C. Este Salmo é citado em 1 Cr. 16.23-33 como parte de um salmo maior (isto é, Sl. 96.1-36] em conexão com
Davi trazendo a arca para Jerusalém. No contexto, Davi (LXX), Asaf, ou sua família poderia ser o autor
humano. A MT não tem frase introdutória.
D. Este Salmo reflete um ambiente de adoração universal de todos os povos onde os atributos e ações do único
Deus (isto é, Rei e Juiz) são louvados! Este era o propósito do tribunal exterior do Templo (1 Rs. 8.43, 60;
Is. 56.7; Mt. 21.13; Mc. 11.17).
E. Este Salmo é amplo suficiente para se encaixar nas várias visitas de YHWH. O "novo cântico" fala da
atividade contínua de Deus da redenção, não apenas para Israel, mas para toda a carne. Sua salvação é
universal (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
F. Embora não haja nenhuma referência messiânica específica, é óbvio, que a partir de uma revelação futura, o
mecanismo para realizar esta redenção e reino universal é o Messias (veja Tópico Especial: Messias, ou
seja Isaías 6; 9; Daniel 7; Miquéias 5).
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 96.1-6
1
Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras.
2
Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
3
Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
4
Porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado,
temível mais que todos os deuses.
5
Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos;
o SENHOR, porém, fez os céus.
6
Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
96.1 "Cantai ao SENHOR" Este é um IMPERATIVO repetido três vezes para dar ênfase (também em Salmo 96.7-8,
era uma maneira literária de formar um superlativo hebraico, cf. Isaías 6.3 ou uma forma poética de denotar
ênfase, cf. Salmos 103.10, 21, 22; 118.2, 3, 4; 135.1; 136.1, 2, 3; Jr. 7.4; 22.29). É a vontade de YHWH que "toda
a terra" cante e bem diga a Ele. É o dever de Israel fazer com que o caráter e os atos de YHWH sejam conhecidos
pelo mundo. Toda a criação o louvará (Salmo 96.11-12; 103.19-22; 145.10).
▣ "um cântico novo" Esta frase é usada frequentemente na Bíblia (cf. Salmo 33.3; 40.3; 98.1; 144.9; Is. 42.10;
Ap. 5.9; 14.3). Deus está sempre fazendo uma nova redenção para Sua criação humana. Isso parece referir-se à
Sua vinda e salvação para todas as nações (Salmo 96.13).
A palavra "novo" (BDB 294 I, veja Salmo 33.3; 40.3; 90.1; 98.1; 144.9; 149.1) é usada frequentemente em
Isaías, denotando a nova atividade criativa de YHWH. O "novo" é realmente o que YHWH queria que a criação
original fosse. Os resultados e a influência da queda são revertidos e eliminados! A Bíblia começa no Éden
(Gênesis 1-4) e termina em um novo Éden (Apocalipse 21-22).
Isaías usa esse termo para descrever várias coisas.
1. coisas novas - Is. 42.9; 48.6
2. cântico novo - Is. 42.10 (Ap. 5.9; 14.3)
3. algo novo - Is. 43.19 (Ap. 3.12)
4. Novos nomes - Is. 62.2 (Ap. 2.17; 3.12)
5. novo céu e nova terra - Is. 65.17; 66.22 (2 Pedro 3.13; Apocalipse 21.5)
▣ "todas as terras" Este tema universal é repetido muitas vezes neste Salmo (cf. Salmo 96.3, 7, 9, 10, 13). Veja
o Tópico Especial: Terra, País, terra. Por favor, leia com atenção o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de
YHWH. Este é o centro integrador da minha teologia.
96.2 "bendizei o Seu nome" Isto também é um IMPERATIVO (BDB 138, KB 159, Piel). O significado da raiz da
palavra é "ajoelhar-se" na adoração. Portanto, isto denota uma liturgia do templo ou confissão (veja Salmo 26.12;
100.4; 134.1-2; 135.19-20; Ne. 9.5).
▣ "proclamai a sua salvação" Este é outro Piel IMPERATIVO (BDB 142, KB 163). As boas novas podem referirse ao caráter de YHWH ou a Seus atos de libertação / redenção (Isaías 40.9; 41.27; 52.7; 60.6; Na. 1.15). Neste
contexto, refere-se à redenção de YHWH de toda a terra (o "anunciai" de Sl. 96.3a é paralelo, e é também
um Piel IMPERATIVO, BDB 707, KB 765).
▣ "dia após dia" A AB faz um ponto interessante sobre isto
1. possivelmente,  ים- mar e  ים- dia são escritos da mesma forma em fenícios (p.357)
2. do mar para o mar (veja Salmo 72.8; Zc. 9.10) se encaixa na natureza universal do Salmo melhor (p.357)
Deve-se também observar que os "mares" são referidos em Sl. 96.11.
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▣ "salvação" No AT isto (BDB 447) se refere à libertação física (veja Tópico Especial: Salvação (AT), mas no
NT a conotação muda para a libertação espiritual (veja Tópico Especial: Tempos Verbais Gregos Usados para
Salvação. Este Salmo escatológico abrange ambas as alianças e conecta ambos os aspectos.
96.3 "glória" Este termo é usado em Sl. 96.3, 7, 8. Tem um uso amplo no AT. Vem do uso comercial, "ser
pesado", como em um metal valioso. É usado para:
1. O nome de YHWH - Sl. 29.2; 66.2; 96.8
2. A pessoa de YHWH - Ex. 24.16-17; 33.18, 22; 40.34-35; Nm. 14.22
3. As ações de YHWH - Ex. 16.7, 12
Veja Tópico Especial: Glória (kabod, AT).
▣ "Suas maravilhas" Veja o Tópico Especial: Coisas Maravilhosas.
96.4 "mui digno de ser louvado... temível" Isto é o mesmo que Sl. 48.1. Esses dois não parecem se encaixar,
mas ambos refletem uma atitude apropriada em relação a Deus. "Temer" (BDB 431, KB 432, Niphal
PARTICÍPIO) SIGNIFICA temor ou respeito (veja Tópico Especial: Temor [AT]).
▣ "mais que todos os deuses" Salmo 96.4 e 5 falam do "elohim dos povos." Há um jogo de palavras em hebraico
entre "deus" - elohim (BDB 43, 96. 4) e "ídolos" - elilim (literalmente "fraco", "nada", BDB 47, cf. Sl. 96.5;
NIDOTTE Vol. 1, página 411).
Os deuses (elohim) das nações eram concebidos como anjos caídos pelos ancestrais da igreja primitiva, mas
certamente, neste contexto refere-se aos ídolos pagãos, enquanto que em Sl. 89.5, 7 refere-se ao conselho
angélico. O termo elohim pode se referir a (1) YHWH; (2) juízes ou líderes humanos; Ou (3) anjos (veja Tópico
Especial: Nomes para a Divindade).
96.5 "o SENHOR, porém, fez os céus" A supremacia de YHWH é evidenciada por Sua criação do mundo
(Salmo 96.10, 11-12). Ele, e somente Ele, é o Criador!
96.6 Observe a personificação (cf. Sl. 23.6) dos SUBSTANTIVOS utilizados para designar a presença pessoal de
YHWH.
1. Glória - BDB 217 I, cf. 1 Cr. 16.27; 29.11; Sl. 104.1; 111.3; 145.5; 148.13; Jó 37.22; 40.10; Hc. 3.3.
2. Majestade - BDB 214, cf. 1 Cr. 16.27; Sl. 90.16; 104.1; 111.3; 145.5; Jó 40.11; Is. 2.10, 19, 21
3. Força - BDB 738, cf. 1 Cr. 16.27; Jó 12.16; Sl. 62.11; 63.2; 68.34; 93.1
4. Formosura - BDB 802, cf. 1 Cr. 29.11; Sl. 71.8; 89.13; Is. 63.12, 14, 15
Eu gosto da sugestão da UBS Handbook de que os números 1 e 2 são termos reais (cf. Salmo 21.5; 45.3),
enquanto os versículos 3 e 4 se relacionam com a arca da aliança em Sl. 78.61 (página 834). Observe que a linha 1
termina em "diante Dele" (YHWH como Rei) e a linha 2 termina com "no Seu santuário", que contém a arca!
Para uma boa discussão sobre:
1. personificação ou antropomorfismo usado na Bíblia veja G.B. Carid, The Language and Imagery of the
Bible , pp. 172-182
2. mitologia usada na Bíblia, pp. 219-242
3. escatologia na Bíblia, pp. 243-271
Este livro tem sido muito útil para mim sobre o cenário literário da Bíblia!
▣ "no seu santuário" Isto pode referir-se ao templo celestial (Ex. 25.8-9) ou ao templo na terra. O templo terreno
era uma mera cópia do celestial (cf. Hb 8.5; 9.23). O Salmo de Ação de Graças de 1 Crônicas 16 obviamente fala
sobre o terreno (cf. Hebreus 9-10).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 96.7-10
7
Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,
tributai ao SENHOR glória e força.
8
Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome;
trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9
Adorai o SENHOR na beleza da sua santidade;
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tremei diante dele, todas as terras.
10
Dizei entre as nações: Reina o SENHOR.
Ele firmou o mundo para que não se abale
e julga os povos com equidade.
96.7 "Tributai" Esta tripla repetição (três Qal IMPERATIVOS, BDB 396, KB 393) reflete Sl. 29.1-2, onde os anjos
louvam YHWH. Aqui estão todas os povos da terra. As implicações do monoteísmo (veja Tópico Especial:
Monoteísmo) são universais, não nacionais. Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
96.8 "a glória devida ao Seu nome" O nome representa a pessoa (cf. Isaías 42.8, veja Tópico Especial: Sombra
como metáfora de proteção e cuidado). Ele é digno de glória e honra (para a conotação de "glória" neste texto,
veja Ml. 1.6). Este conceito é um tema recorrente (1 Cr 16.29; Sl. 29.2; 66.2; 79.9).
▣ A segunda linha deste VERSÍCULO usa mais dois Qal IMPERATIVOS.
1. Trazei oferendas - BDB 669, KB 724
2. entrai nos seus átrios - BDB 97, KB 112
Como a primeira estrofe (Salmo 96.1-6), isso se refere à adoração no templo.
96.9 "Adorai... Tremei" Estes são dois IMPERATIVOS RELACIONADOS com as ATIVIDADES do templo.
1. adorai (literalmente "curvar-se") - BDB 1005, KB 295, Hithpael ou Hishtaphel), cf. Sl. 29.2
2. tremei - BDB 296, KB 297, Qal, o termo pode denotar
a. Contorcer-se de dor
b. Dançar em adoração (cf. Salmo 96.8, cf. NEB e Jz. 21.21)
c. Girar, como em combate, com uma espada
d. Tremor
a) da terra, Sl. 97.4; 104.32; 114.7
b) dos adoradores humanos, Sl. 96.9 (ou seja, temor e respeito)
▣ "na beleza da sua santidade" Esta frase (BDB 214 CONSTRUCTO BDB 871) é incerta em hebraico. Pode
significar (1) roupas apropriadas para a adoração (cf. 1 Cr. 16.29; 2 Cr. 20.21; Sl. 29.2; 110.3) ou (2) uma
referência à vinda do Senhor (cf. Salmo 96.13, TEV).
Apenas um possível esclarecimento para a primeira opção (ou seja, roupas adequadas para a adoração). O
termo elilm (BDB 43) é uma palavra hebraica rara. A AB acredita que possa estar relacionada com o termo
ugarítico para "raiva" (pp. 356, 358). Se assim for, então há um contraste estabelecido entre como os adoradores
de YHWH estão vestidos (Salmo 96.9) e a maneira desagradável que os ídolos pagãos estão vestidos (Salmos
96.5) e são adorados.
96.10 "reina o SENHOR" Esta é uma afirmação comum nos Salmos (Salmos 93.1; 97.1; 99.1). Refere-se a
YHWH como rei sobre toda a criação (cf. Salmo 95.3-5). Ele reina agora (cf. Isaías 52.7), mas o reinado é
contestado. Um dia Sua realeza será claramente manifestada (cf.Salmo 96.13; Zc. 14.9; Mt. 6.10; 1 Coríntios
15.25-28).
96.10 "firmou o mundo para que não se abale" Nesta estrofe, esta frase não se refere à criação inicial (Gênesis
1-2), mas a nova criação (Apocalipse 21-22; 2 Pd. 3.4-7; 10-13). Este mundo foi danificado pelo pecado e
rebelião. Isso vai durar por muito tempo, mas não permanentemente. Este é um universo violento. A menos que
Deus atue, este planeta não pode sobreviver.
▣ "julga os povos" Há apenas um Deus. Ele é um Deus justo, ético, que faz a aliança! Toda a carne lhe dará
conta (Gênesis 18.25; Salmo 9.8; 58.11; 67.4; 94.2; 98.9; Mt. 25.31-46; Ap. 20.11-15)!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 96.11-13
11
Alegrem-se os céus, e a terra exulte;
ruja o mar e a sua plenitude.
12
Folgue o campo e tudo o que nele há;
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regozijem-se todas as árvores do bosque,
13
na presença do SENHOR, porque vem,
vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos, consoante a sua fidelidade
96.11-12 Toda a criação se alegra (personificação) na vinda do Criador (ou seja, Sl. 103.19-22; 145.10; Is. 49.13;
Rm. 8.19-22).
Observe todos os JUSSIVOS.
1. Alegrem-se os céus - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO; Para "céus" veja
Tópico Especial: Céu.
2. a terra exulte - BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO; O uso do "céu" e da "terra" era uma expressão idiomática
de invocar toda a criação para louvar a Deus (Gn 1.1)
3. ruja o mar - BDB 947, KB 1266, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO; Lembre-se de que o mar
poderia representar (1) os primórdios deuses caóticos da ANE (cf. Salmo 89.9-10; 93.3-4) ou (2) uma
criação tripartida (isto é, "céus", "terra", "mar" cf. Amós 9.6, Ag. 2.6, veja NIDOTTE, vol. 2, pp. 463-465)
4. folgue o campo - BDB 759, KB 831, QAL IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
5. regozijem-se todas as árvores - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
96.13 "porque vem" Em um sentido, YHWH está sempre com Sua criação. Ele vai manifestar claramente a Sua
presença à Sua criação. A Criação se agita e exulta em Sua presença. Ele vem para
1. abençoar
2. julgar
Esta frase (BDB 97, KB 112, PARTICÍPIO Qal) é repetida para dar ênfase, como uma oração e como uma
afirmação.
TÓPICO ESPECIAL: A SEGUNDA VINDA
Há vários termos e frases que se referem a volta de Jesus.
1. parousia "(ie, Tiago 5. 7), que significa" presença ", foi usada de uma visita real (cf. Mt 24 3,27,37,39;
1 Coríntios 15.23; 1 Tes. 2.19; 3.13; 4.15; 5.23; 2 Tessalonicenses 2.1,8; 2 Pe 1.16; 3: 4,12; 1 João
2.28)
2. epiphaneia, "face a face aparecendo" (ou seja, 1 Tim 6.14; 2 Tm 1.10; 4.1,8; Tito 2.13)
3. apokalupis, "desvendando" ou "reveladores" (ou seja, 1 Coríntios 1.7; 2 Thess.1 7; 1 Pe. 1.5,13; 4.13;
5.1)
4. "o Dia do Senhor" e as variações dessa frase (veja Tópico Especial: O Dia do Senhor)
O NT como um todo é escrito dentro da visão de mundo do AT, que afirmava
1. uma era do mal, rebelde atual
2. uma nova era de justiça que se aproxima
3. isso seria provocado pela agência do Espírito através da obra do Messias (O Ungido; veja o Tópico
Especial: Messias)
A suposição teológica da revelação progressiva é exigida porque os autores do NT modificam levemente a
expectativa de Israel. Em vez de uma vinda militar, nacionalista focada (Israel) do Messias, há duas vindas.
A primeira vinda foi a encarnação da divindade na concepção e nascimento de Jesus de Nazaré. Ele veio
como o "servo sofredor” não-militar, não-judicial de Is 53; também o humilde cavaleiro sobre o filhote de um
jumento (não um cavalo de guerra ou mula real) de Zc 9.9. A primeira vinda iniciou a Nova Era Messiânica,
o Reino de Deus na terra. Num sentido o Reino está aqui, mas claro, em outro está ainda muito distante. É
esta a tensão entre as duas vindas do Messias que, num sentido, é a sobreposição das duas eras judaicas que
era invisível, ou pelo menos não clara, do AT. Na realidade, esta vinda dupla enfatiza o compromisso de
YHWH de redimir toda humanidade (cf. Gn 3.15; 12.3; Êx 19.5 e a pregação dos profetas, especialmente
Isaías e Jonas).
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A igreja não está esperando pelo cumprimento da profecia do AT porque a maioria das profecias refere-se
à primeira vinda (cf. Entendes o Que Lês?, pp. 217-218). O que os crentes realmente prevêem é a vinda
gloriosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ressurreto, o cumprimento histórico esperado da nova era de
justiça na terra como é no céu (cf. Mt 6.10). As apresentações do AT não eram imprecisas, mas incompletas.
Ele virá novamente exatamente como os profetas previram, no poder e autoridade de YHWH.
A Segunda Vinda não é um termo bíblico, mas o conceito forma a visão de mundo e estrutura do NT
inteiro. Deus corrigirá tudo. A comunhão entre Deus e a humanidade criada à Sua imagem será restaurada
(cf. Ap. 21-22). O mal será julgado e removido (cf. Ap. 20.11-15). Os propósitos de Deus não podem, não
falharão!
▣ "justiça... fidelidade" Estes estão em um relacionamento paralelo. Deus é verdadeiro e fiel. Ele irá corrigir
todas as coisas! Veja Tópico Especial: Justiça e Tópico Especial: Acredite, Confie, Fé e Fidelidade no AT. Esse
conceito também é mencionado em Sl. 96.10c (ou seja, retidão, veja Salmo 75.2; 98.9).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo é relevante para a nova aliança e para a velha aliança?
2. Liste os elementos universais do Salmo. Quais são as suas implicações?
3. Por que a natureza se alegra com a vinda de YHWH?
4. Como o julgamento é um dia de alegria?
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SALMO 97
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Poder e Domínio
do SENHOR
Sem Introdução MT

Uma canção de louvor ao
Soberano SENHOR

Hino que celebra a
realeza de Deus

Deus, o Governante
Supremo

O triunfo de Yahweh

97.1-6

97.1

97.1-5

97.1-6

97.1-2

97.2-6
97.3-4
97.5-6
97.6-9
97.7-9

97.7-9

97.7-9

97.7
97.8
97.9

97.10-12

97.10-12

97.10-12

97.10-12

97.10
97.11-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo, como o Salmo 96, tem uma ênfase mundial (escatológica).
1. a terra, Sl. 97.1 (veja Tópico Especial: Terra, País, terra)
2. o mundo, Sl. 97.4
3. o Senhor (Adon) de toda a terra, Sl. 97.5b (cf. Js. 3.13; Mq. 4.13)
4. todos os povos, Sl. 97.6b
5. Tu és o Senhor Altíssimo sobre toda a terra, Sl. 97.9a
6. Tu és exaltado muito acima de todos os deuses (Elohim), Sl. 97.9b
B. O cenário pode vir do
1. Monte Sinai, Êxodo 19 (ou seja, bênçãos, cf. Ex. 19.9; Dt. 4.11)
2. Salmo 18.7-15 (ou seja, julgamento)
A presença de YHWH para a bênção ou o julgamento faz com que a criação física se agite (Salmo 97.4-5).
C. A última estrofe destaca o aspecto da obediência na fé da aliança. Costumo dizer que uma fé bíblica
MADURA é:
1. uma pessoa bem recebida
2. verdades cridas sobre essa pessoa
3. uma vida vivida como essa pessoa
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) Texto: 97.1-6
1
Reina o SENHOR. Regozije-se a terra,
alegrem-se as muitas ilhas.
2
Nuvens e escuridão o rodeiam,
justiça e juízo são a base do seu trono.
3
Adiante dele vai um fogo
que lhe consome os inimigos em redor.
4
Os seus relâmpagos alumiam o mundo;
a terra os vê e estremece.
5
Derretem-se como cera os montes, na presença do SENHOR,
na presença do Senhor de toda a terra.
6
Os céus anunciam a sua justiça,
e todos os povos veem a sua glória.
97.1-6 Veja Conhecimentos Contextuais A e B.
97.1 "Reina o SENHOR" O VERBO é um Qal PERFEITO (BDB 573 II, KB 590, cf. 1 Cr 16.31; Sl. 93.1; 96.10;
97.1; 99.1), que denota ação concluída. Em um sentido, YHWH sempre reinou, está reinando e reinará para
sempre (isto é, Ele é Deus, cf. Ex. 15.18; Sl.16.10; 29.10; 1 Coríntios 15.24-28) Mas a evidência disto está muitas
vezes ausente neste mundo caído. A fé vê e afirma, mas um dia todos reconhecerão e afirmarão.
O verbo IMPERFEITO é usado em Sl. 146.10 e o futuro reinado é denotado em Is. 24.23; Ez. 20.23 e Miquéias
4.7. Sabemos agora, a partir da revelação do NT, que o reinado do Messias (Zc. 9.9) está incluído no reinado do
Pai (cf. Jeremias 23.5; Filipenses 2.6-11; 1 Coríntios 15.24-28). As coisas podem parecer ruins, mas os crentes
sabem "Nosso Deus reina!" (cf. Isaías 52.7)
▣ À luz do reinado de YHWH,
1. Regozije-se a terra - BDB 162, KB 189, Qal JUSSIVO; Isso refere-se aos:
a. Seguidores fiéis em todas as nações
b. A conversão das nações à fé em YHWH
2. alegrem-se as muitas ilhas - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO; As "ilhas"
(literalmente "costas", BDB 15) denotam uma ênfase universal (Salmo 96), muitas vezes referindo-se ao
mundo conhecido (ou seja, os portos próximos e muito visitados pelo comércio fenício, cf. Sl.72.8-10). "A
terra" da linha 1 é paralela às "muitas ilhas" da linha 2.
97.2 O cenário de Sl. 97.2a poderia vir de duas fontes. Veja Conhecimentos Contextuais, B. Nesta estrofe parece
refletir o Deus da revelação (ou seja, uma teofania), não o julgamento. Seus adversários são derrotados, mas os
fiéis de toda a terra se alegram com Sua "luz" e presença!
▣ "nuvens" O uso de "nuvens" no AT e no NT é muito interessante. Eu incluí notas de Dt. 4.11 e Ap. 1.7
Dt. 4.11"havia trevas, e nuvens, e escuridão" A presença física de YHWH pode ser entendida de duas
maneiras.
1. atividade vulcânica - Êx. 19.18; Sl. 68.7-8; 77.18; 97.2-5; Jz. 5.4-5; 2 Sm. 22.8; Is. 29.6; Jr. 10.10
2. tempestade - Êx. 19.16, 19; Sl. 68.8; 77.18; Jz. 5.4; Is. 29. 6; Na. 1.3
Portanto, a escuridão profunda (cf. Dt. 5.22; 2 Sm. 22.10; 1 Rs. 8.12; 2 Cr. 6.1) pode ser:
1. nuvens de cinzas
2. nuvens de chuva
Esta cobertura foi para a proteção de Israel (cf. Êx. 19.18). Eles achavam que se os humanos olhassem Deus
eles morreriam (Gn. 16.13; 32.30; Êx. 3.6; 20.19; 33.20; Jz. 6.22-23; 13.22).
Veja Tópico Especial: Vindo das Nuvens.
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Apocalipse 1.7 "Ele vem com as nuvens" Este versículo pode ter sido uma exclamação do anjo do Apocalipse
1.1. É uma referência óbvia à Segunda Vinda de Cristo.
▣ "justiça e juízo são a base do seu trono" "Trono" é uma expressão idiomática para reino / realeza.
O reino de YHWH tem uma dimensão ética, assim como a Sua criação (Salmo 97.10-12).
Esta mesma frase é usada em Sl. 89.14. Devemos ter cuidado para não separar a justificação da santificação
(Mt. 28.18-20).
97.3 "Fogo" Veja Tópico Especial: Fogo.
A AB sugere que a última frase da MT em hebraico pode ser revocalizada para se ler "e arde em volta de Suas
costas" (p 361). Isso sugere uma melhor explicação em Sl. 50.3 e Joel 2.3. Isso se encaixa melhor no paralelismo
de Sl. 97.4.
97.4 "a terra" Como tantos outros SUBSTANTIVOS neste salmo, esta é uma personificação, uma técnica poética
hebraica comum.
97.6 Este versículo é teologicamente e lexicalmente relacionado com Sl. 19.1-6. O aspecto universal da revelação
de YHWH é revelado na criação / natureza (isto é, revelação natural, cf. Romanos 1.19-20; 2.14-15). Veja notas
em Sl. 19.1-6.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 97.7-9
7
Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura,
os que se gloriam de ídolos;
prostrem-se diante dele todos os deuses.
8
Sião ouve e se alegra,
as filhas de Judá se regozijam,
por causa da tua justiça, ó SENHOR.
9
Pois tu, SENHOR, és o Altíssimo sobre toda a terra;
tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses.
97.7-9 Esta estrofe é endereçada à três pessoas.
1. idólatras, Sl. 97.7
a. sejam confundidos (BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO)
b. os que se vangloriam (literalmente "glória", BDB 237, KB 248, Hithpael)
c. Mesmo os seus falsos deuses devem adorar YHWH (BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERATIVO,
citado em Hb. 1.6 na LXX, cf. Dt. 32.43 na LXX)
2. Judeus (ou Israelitas), Sl. 97.8
a. Sião se alegra (BDB 970, KB 1333, Qal imperfeito com a waw, veja Salmos 48.11)
b. Filhas de Judá se regozijam (BDB 162, JKB 189, Qal imperfeito com a waw) por causa da justiça de
YHWH
c. É certamente possível que a opção a acima representa Jerusalém e a opção b as aldeias adjacentes não
muradas
3. A Divindade de Israel, Sl. 97.9
a. YHWH (BDB 217)
b. Altíssimo (Elyon, BDB 75, cf. Salmos 47.2)
c. Elevado (BDB 748, KB 828, Niphal PERFEITO) acima de todos os deuses (elohim, veja nota em Sl. 95.3)
97.7 "imagens de esculturas..." Estas são uma relação poética paralela.
1. Imagens de escultura - BDB 820; O significado básico é aquilo que é esculpido em uma forma (cf. Ex.
20.4; Dt. 4.16, 23, 25; 5.8; 27.15; Jz. 18.31; Is. 40.19, 20; 42.17; 44.9, 10, 17; 45.20). Encontra-se apenas
aqui no Saltério, mas uma raiz relacionada está em Sl. 78.58.
2. Ídolos - BDB 47; O significado básico é o que é fraco, insuficiente, sem valor (cf. 1 Cr. 16.26; Jó 13.14; Sl.
96.5; Is. 2.8, 18, 20; Jr. 14.14). Encontra-se apenas duas vezes no Saltério.
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 97.10-12
10
Vós que amais o SENHOR, detestai o mal;
ele guarda a alma dos seus santos,
livra-os da mão dos ímpios.
11
A luz difunde-se para o justo,
e a alegria, para os retos de coração.
12
Alegrai-vos no SENHOR, ó justos,
e dai louvores ao seu santo nome
97.10-12 Esta estrofe descreve a maneira apropriada de exaltar YHWH. Ele é Aquele que
1. Guarda as almas (nephesh, BDB 659, veja nota em Gn. 35.18) de Seus santos (BDB 339, veja nota em
Salmo 31.23)
2. livra da mão dos ímpios
3. difunde a luz para os justos (cf. Salmo 97.4a)
4. alegria para os retos de coração
Como, então, os santos de Deus devem responder?
1. detestar o mal - BDB 971, KB 1338, Qal IMPERATIVO
2. amar YHWH - BDB 12, KB 17, Qal PARTICÍPIO
3. alegrar-se no Senhor - BDB 970, KB 1330, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 32.11
4. louvar o Seu santo nome - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 30.4
97.11 "luz difunde-se" A MT usa "semeia" (זרע, BDB 281, KB 282), mas a LXX, Peshitta e Vulgata usa
"alvorecer" (ורח, BDB 280), que parece se encaixar melhor a cenário (NRSV, TEV, REB, cf. Salmo 112.40).
A UBS Text Project (p.371) dá "semeado" uma classificação "C" (ou seja, uma dúvida considerável).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo se relaciona ao Salmo anterior?
2. O que Salmos 97.2a está descrevendo?
3. Como Sl. 97.4a e 6 relacionam-se com a "Revelação Natural"?
4. Quem são os "deuses" de Sl. 97.9b?
5. O que YHWH diz aos Seus fiéis seguidores para fazerem na última estrofe?
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SALMO 98
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um chamado para louvar
ao SENHOR pela Sua Justiça
Introdução MT
Um Salmo

Um Cântico de Louvor
ao SENHOR pela Sua
Salvação e Julgamento

Hino que Proclama a Futura
Realeza de Deus Estabelecida
na Terra

Deus, o Governante do
Mundo

O Juiz do Mundo

98.1-3

98.1-3

98.1-3

98.1-3

98.1
98.2-3b
98.3c-4

98.4-6

98.4-6

98.4-6

98.4-6
98.5-6

98.7-9

98.7-9

98.7-9

98.7-9

98.7-8
98.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O elemento universal, tão proeminente nos Salmos 96 e 97, continua (isto é, Sl. 98.3b, 4a, 7, 9a, b).
1. "perante os olhos das nações", Sl. 98.2
2. "todos os confins da terra viram", Sl. 98.3
3. "todos os confins da terra", Sl. 98.4
4. "o mar e a sua plenitude", Sl. 98.7
5. "o mundo e os que nele habitam", Sl. 98.7
6. "julgar a terra", Sl. 98.9
7. "julgará o mundo", Sl. 98.9
8. "os povos", Sl. 98.9
Leia o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH. É o centro integrante da minha teologia!
B. YHWH está vindo como Rei e Juiz para o mundo inteiro e especialmente para Israel. Ele vem como Aquele
que fez promessas aos Patriarcas (Salmo 98.3a).
C. A primeira estrofe tem seis verbos PERFEITOS (ação concluída) que detalham o que YHWH tem feito (ou
fará), o elemento de tempo em VERBOS hebraicos é determinado pelo contexto.
1. Tem feito maravilhas, Sl. 98.1
2. Alcançaram a vitória, Sl. 98.1
3. Fez notória a Sua salvação, Sl. 98.2
4. Manifestou a Sua justiça, Sl. 98.2
5. lembrou-se da Sua misericórdia e da Sua fidelidade, Sl. 98.3
6. todos os confins da terra viram a Sua salvação, Sl. 98.3
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 98.1-3
1
Cantai ao SENHOR um cântico novo,
porque ele tem feito maravilhas;
a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
2
O SENHOR fez notória a sua salvação;
manifestou a sua justiça perante os olhos das nações.
3
Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel;
todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus
98.1 "Cantai ao SENHOR um cântico novo" Este é um Qal IMPERATIVO. Pode-se ver por que o Salmo 95; 96; e
98 foram colocados juntos no Saltério pelo editor (es).
O "cântico novo" era uma resposta do povo da aliança para a libertação, perdão e manifestação de poder de
Deus (cf. Salmo 98.1b; 33.3; 40.3; 96.1; 144.9; 149.1; Is. 42.10; Ap. 5.9; 14.3). YHWH agiu em seu nome. Ele e
somente Ele foi o responsável (Salmo 98.1c). No entanto, Sl. 37.40 mostra que a salvação / libertação de YHWH
está ligada à fé e fidelidade humana. A aliança (veja Tópico Especial: Aliança) combina a iniciação soberana de
YHWH e a resposta obediente e contínua esperada da humanidade (veja Tópico Especial: Eleição / Predestinação
e a Necessidade de um Balanço Teológico).
Observe o número de VERBOS usados neste Salmo que se referem a fazer sons.
1. cantar, Sl. 98.1 - BDB 1010, KB 1479
2. fazer notória, Sl. 98.2 - BDB 393, KB 390
3. celebrar com júbilo, Sl. 98.4 - BDB 929, KB 1206
4. aclamar, Sl. 98.4 - BDB 822, KB 953
5. regozijar, Sl. 98.4 - BDB 943, KB 1247
6. cantar louvores, Sl. 98.4 - BDB 274, KB 273
7. cantar louvores, Sl. 98.5 - o mesmo que o nº 6
8. celebrar com júbilo, Sl. 98.6 – o mesmo que nº 3
9. ruja o mar, Sl. 98.7 - BDB 947, KB 1266
10.rios batam palmas, Sl. 98.8 - BDB 561, KB 567
11.cantem os montes, Sl. 98.8 - mesmo que nº 5, mas um Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
▣ "feito maravilhas" Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas.
▣ "destra" Teologicamente isto é paralelo a Is. 52.10. A vitória é Sua e unicamente Sua! Veja Tópico Especial:
Mão.
▣ "alcançaram a vitória" Este VERBO (BDB 446, KB 448, Hiphil PERFEITO) significa "salvar", "trazer a vitória"
(cf. Isaías 59.16 e 63.5). A vitória (dependendo do período de tempo contextual pretendido) poderia ser
1. a criação inicial (isto é, a vitória sobre o caos das águas, cf. Salmos 65.7; 89.9-10; 93.34)
2. o êxodo / conquista (cf. Isaías 51.9-10, ou seja, Mar Vermelho e Rio Jordão)
3. vencer os deuses (elohim) das nações (cf. Salmo 2.1; 65.7-8)
4. retorno do exílio (Isaías 40-45)
5. vitória final sobre o mal (ou seja, Gn. 3.15; Mt. 1.21; Mc. 10.45; 2 Co. 5.21)
98.2 " SENHOR " Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "salvação" Veja Tópico Especial: Salvação (AT).
▣ "justiça" Veja Tópico Especial: Justiça.
▣ "perante os olhos das nações" Veja Sl. 46.10 e Is. 52.10. Não apenas para que eles possam ver, mas que eles
possam ser mudados e remidos!
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98.3 "sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel" Isto se refere às promessas de YHWH
aos Patriarcas, começando com Abraão (cf. Gn. 12.1-3; 15.1; 17.1-8; 105.8-15, 42; 106.45).
Veja Tópico Especial: Benignidade (HESED) e
Tópico Especial: Acredite, Confiança, Fé e Fidelidade no AT
▣ "todos os confins da terra" Veja Conhecimentos Contextuais, A.
A NIDOTTE, p. 521, possui uma lista de como a frase "os confins da terra" é usada:
1. Nome e louvor de YHWH - Sl. 48.10; Is. 42.10
2. Temor de Deus - Sl. 67.7
3. conhecimento do governo de Deus - Sl. 59.13
4. a salvação de Deus - Sl. 98.3; Is. 49.6; 52.10
5. Sua mensagem de redenção - Is. 48.20; 62.11
6. Reinado do Rei Messiânico - Sl. 2.7; Miquéias 5.4
Para mim, essa ênfase internacional, multiétnica e universal é o foco e fruição do "monoteísmo" (veja Tópico
Especial: Monoteísmo).
A AB (pp. 365-366) revocaliza os dois VERBOS PERFEITOS para torná-los IMPERATIVOS.
1. "Lembre" - BDB 269, KB 269 (isso se referiria a Israel)
2. "veja" - BDB 906, KB 1157 (isso se referiria a "todas as extremidades da terra")
Embora isso faça sentido, ele não se encaixa na SEQUÊNCIA de verbos PERFEITOS e no paralelo entre Sl. 98.2 e 3.
Os IMPERATIVOS COMBINARIAM melhor com a próxima estrofe (Sl. 98.4-6).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 98.4-6
4
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
5
Cantai com harpa louvores ao SENHOR,
com harpa e voz de canto;
6
com trombetas e ao som de buzinas,
exultai perante o SENHOR, que é rei.
98.4-6 Esta estrofe tem seis IMPERATIVOS exortando todos os seres humanos a louvarem o Deus de Israel (Salmo
98.3a). Isto pode refletir uma celebração da coroação em Israel (veja Salmos 47.5-9).
1. Celebrai com jubilo, Sl. 98.4 - BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO
2. Aclamais, Sl. 98.4 - BDB 822, KB 953, Qal IMPERATIVO
3. regozijai, Sl. 98.4 - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERATIVO
4. cantai louvores, Sl. 98.4 - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
5. cantai louvores, Sl. 98.5 - o mesmo que o nº 4
6. exultai, Sl. 98.6 – o mesmo que o nº 1
Israel e toda a terra se alegraram e proclamaram a fidelidade, probidade, santidade, poder e justiça do Deus da
criação e da redenção (veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
Este não é o mundo que Deus criou para ser! Este não é o mundo que um dia será!
98.6 "buzinas" Este é o shofar (BDB 1051). Veja Tópico Especial: Chifre usado por Israel.
NASB TEXTO: 98.7-9
7
Ruja o mar e a sua plenitude,
o mundo e os que nele habitam.
8
Os rios batam palmas,
e juntos cantem de júbilo os montes,
9
na presença do SENHOR, porque Ele vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos, com equidade.
98.7-9 A última estrofe tem três JUSSIVOS expressando a necessidade da criação personificada (veja Salmo
104.19-22) e dos humanos de louvar o Justo Juiz da criação.
1. Ruja o mar - BDB 947, KB 1266, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, cf. Sl. 96.11
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2. o mundo louve (implícito no paralelismo, mas não declarado)
3. rios batam palmas- BDB 561, KB 567, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
4. cantem os montes - BDB 943, KB 1247, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, cf. Sl. 98.4b;
89.12; Is. 55.12
Os números 1 e 2 são paralelos e denotam os seres humanos. Os números 3 e 4 são paralelos e denotam a criação
física.
98.9 "Ele vem" Este é um Qal PARTICÍPIO ATIVO. Ao pensar em YHWH "vindo", vários itens devem ser
enfatizados.
1. Ele nunca saiu. Ele está sempre aqui!
2. Sua vinda especial ou presença pode ser
a. Bênçãos
b. Julgamento (como aqui, veja Salmo 9.7-8; 96.13)
3. Sua vinda traz a expectativa de um novo dia (isto é, a restauração da comunhão no Éden)
4. Este conceito teológico foi complementado pelas duas vindas do Messias.
a. O primeiro cumpriu a maioria das previsões do AT
b. O segundo consumará o reinado de YHWH
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual é o conteúdo do "novo cântico"?
2. A qual vitória o Sl. 98.1 está se referindo?
3. Como Sl. 98.3 se relaciona a Gênesis 12?
4. Qual evento regular no calendário cultual de Israel o Salmo 98.4-6 refere-se?
5. Explique as diferentes maneiras pelas quais a vinda de YHWH pode ser entendida.
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SALMO 99
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor ao SENHOR por sua
fidelidade a Israel
Sem Introdução MT

Louvor ao SENHOR pela Sua
Santidade

Hino que celebra a
realeza de Deus

Deus, o Rei Supremo

Deus, o Rei Santo e Reto

99.1-5

99.1-3

99.1-5

99.1-3

99.1-2a
99.2b-3b
99.3c-e

99.4-5

99.4-5

99.4
99.5

99.6-9

99.6-7

99.6-7

99.6-7

99.6
99.6

99.8-9

99.8-9

99.8-9

99.8
99.9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo exalta o reino de YHWH (cf. Salmo 93.1; 96.10; 97.1). Mesmo Sl. 99.4 poderia, e
provavelmente refere-se a YHWH (ou seja, o Rei Poderoso). YHWH era o verdadeiro rei de Israel (cf. 1
Samuel 8.7; Sl. 47.3; 48.2; 95.3).
B. Este Salmo reflete ao
1. Período da peregrinação no deserto
a. A arca (Salmo 99.1b, 5b)
b. Moisés e Arão (Salmo 99.6a)
c. A coluna de nuvem (Salmo 99.7a)
d. A Lei dada no Sinai (Salmo 99.7b, c)
e. Perdão (Salmo 99.8; cf. Nm 14.20)
2. Monarquia primitiva unida (cf. Sl. 99.6b, isto é, Samuel)
3. templo em Jerusalém
a. Em Sião (Salmo 99.2a, veja Tópico Especial: Sião)
b. Seu monte santo (Salmo 99.9b)
C. Salmo 99.8 é um versículo teológico-chave. Reflete as verdades gêmeas e inseparáveis do
1. caráter misericordioso e longânimo de YHWH
2. responsabilidade humana de ouvir e obedecer (Ex. 34.6-7)
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 99.1-5
1
Reina o SENHOR; tremam os povos.
Ele está entronizado acima dos querubins; abale-se a terra.
2
O SENHOR é grande em Sião
e sobremodo elevado acima de todos os povos.
3
Celebrem eles o teu nome grande e tremendo,
porque é santo.
4
És rei poderoso que ama a justiça;
tu firmas a equidade,
executas o juízo e a justiça em Jacó.
5
Exaltai ao SENHOR, nosso Deus,
e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés,
porque ele é santo.
99.1 "Reina o SENHOR" Veja notas em Sl. 96.10 e 97.1. Todos são verbos PERFEITOS, que falam de ações
concluídas, mas o período de tempo dos VERBOS hebraicos deve ser determinado a partir do contexto.
▣ "tremam os povos" Este VERBO (BDB 919, KB 1182, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) é
paralelo a "abale-se a terra" (BDB 630, KB 680, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, esta palavra
[BDB 630, KB 680] encontra-se apenas aqui no AT). Tomados em conjunto, eles formam outra ênfase
universal. Aqui, reflete a justiça de YHWH (veja Salmos 99.4).
Tanto a criação física como os seres humanos são afetados por seu Criador (cf. Êxodo 19; Salmos 77.18;
Romanos 8.18-25)!
▣ "Ele está entronizado acima dos querubins " O VERBO (BDB 442, KB 444, PARTICÍPIO Qal) SIGNIFICA "se
senta em Seu trono" (cf. 1 Sm. 4.4; 2 Sm. 6.2; 2 Rs. 19.15; 1 Cr. 13.6; Sl. 80.1; Is. 37.16). A menção de
"querubins" (veja Tópico Especial: Querubim) identifica esta frase como referindo-se ao Êx. 25.22. A arca era o
lugar terreno da presença de YHWH (isto é, "escabelo", Salmo 99.15b; 1 Cr. 28.2, a terra era chamada de
escabelo de YHWH em Isaías 66.1, o templo foi chamado de Seu escabelo em Sl. 132.7; Lm. 2.1). Ele habitava
entre as asas dos querubins acima do propiciatório (isto é, a tampa da arca). Este lugar especial (ou seja, a cima da
arca no Santo dos Santos) era onde o céu e a terra, o reino visível e o reino invisível, se encontravam.
TÓPICO ESPECIAL: ARCA DA ALIANÇA
I. Seu lugar e propósito
A. o lugar onde YHWH habitava (i.e., escabelo dos Seus pés, cf. I Cr 28.2; Sl 132.7; Is 66.1) com o Seu
povo, sobre a arca da aliança entre as asas dos querubins (veja Tópico Especial: Querubim)
B. o lugar do perdão do pecado (isto é, propiciatório), para todos os povos (cf. Israel, Levítico 16 e I Rs
8.27-30; estrangeiros, 8.41, 43, 60)
II. Seu conteúdo
A. tradição rabínica
1. as duas tábuas de pedra nas quais YHWH escreveu o decálogo (cf. Êx 31.18; 32.15, 16)
2. as duas colunas de prata que seguravam as tábuas (sem referências bíblicas)
3. os fragmentos das duas tábuas originais que foram quebradas por Moisés por causa da fabricação e
adoração de Israel do bezerro de ouro (cf. Êx 32.19; Dt 9.17; 10.2)
4. uma cópia da Torá inteira (cf. Êx 25.16)
5. os nomes de Deus (cf. I Rs 8.29) desenvolvidos na Cabala, misticismo judaico
B. referências bíblicas quanto ao conteúdo (é incerto se estas se referem a coisas dentro da arca ou ao lado
dela)
1. um vaso de maná (cf. Êx 16.31-36)
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2. a vara de Arão que brotou (cf. Nm 17.4, 10; Hb 9.4)
3. a oferta da culpa dos filisteus (5 ratos de ouro e hemorróidas de ouro, cf. I Sm 6.3, 4, 8)
4. uma cópia do Decálogo (cf. Dt 10.4, 5; 31.26)
C. na dedicação do Templo de Salomão em Reis 8 diz-se da arca ter contido apenas as duas tábuas de
pedra (i.e., as Dez Palavras, cf. I Rs 8.9)
III. Sua possível localização
A. Opções históricas
1. levada para o Egito por Sisaque (935-914 a.C.) quando ele invadiu Judá no quinto ano (926 a.C.) do
reinado de Reoboão (filho de Salomão) (cf. I Rs 14.25, 26; II Cr 12.9).
2. levada para o egito (Zoã, Tânis, Avaris – nomes diferentes para a capital do delta de Seti I) pelo
Faraó Neco II, que também exilou o descendente davídico Jeoacaz (filho de Josias) em 597 a.C. (cf. II
Rs 23.31-35; II Cr 36.1-4)
3. levada para a Babilônia para o templo de Marduqe por Nabucodonozor II quando Zedequias foi
exilado (586 a.C.) e o Templo queimado (cf. II Rs 25.9, 13-17; II Cr 36.18).
B. Tradições judaicas
1. escondida no Mt Nebo/Pisga por Jeremias antes da queda de Jerusalém (2 Mac. 2.4-5)
2. o livro apócrifo de II Baruque diz que um anjo a escondeu
3. escondida por um meio desconhecido, mas será retornada por Elias antes que o messias venha (cf.
Ml 4.5)
4. escondida no Mt. Gerizim (Siquém) onde os samaritanos construíram o templo deles para YHWH
5. enterrada embaixo do templo (ou seja, o Monte Moriah) antes de Nabucodonosor capturar
Jerusalém.
99.2 "O SENHOR é grande em Sião" Este ADJETIVO (BDB 152) é usado FREQUENTEMENTE por YHWH.
1. Sua pessoa- Dt. 7.21; Ne. 1.5; 8.6; 9.32; Sl. 86.10; 145.3; 147.5; Is. 12.6; Jr. 10.6; 32.18; Dn. 9.4
2. Seu nome - Js. 7.9; 1 Sm. 12.22; 1 Rs. 8.42; 2 Cr. 6.32; Sl. 76.1; 99.3; Jr. 10.6; 44.26; Ez. 36.23; Ml. 1.11
3. Suas obras - Dt. 11.7; Jz. 2.7; Sl. 111.2
4. Sua glória - Sl. 21.5; 138.5
5. Sua misericórdia (hesed) - 1 Rs. 3.6; 2 Cr. 1.8; Sl. 57.10; 86.13; 108.4
6. Sua bondade - Ne. 9.25
7. Sua compaixão - Is. 54.7
8. maior do que todos os deuses - Ex. 18.11; Dt. 10.17; 1 Cr. 16.25; 2 Cr. 2.5; Sl. 77.13; 95.3; 96.4; 135.5
O SUBSTANTIVO (BDB 152) também é usado por YHWH em Dt. 3.24; 5.24; 9.26; 11.2; 32.3; Sl. 105.2.
A AB sugere que a preposição COMPARATIVA (KB 825, nº 1) em Sl. 99.2b sugere um possível comparativo em
99.2a, o que denota a grandeza de YHWH sobre Israel / Judá, assim como sobre / acima de "todos os povos" (p
368). Acho que isso se encaixa melhor no paralelo. Israel foi o primeiro, mas não o único, (cf. Mt. 28.18-20; Lc
24.46-48; At. 1.8; Romanos 1.16).
▣ "elevado acima de todos os povos" Esta frase implica que YHWH é exaltado (BDB 926, KB 1202, Qal
acima dos deuses das nações (ou seja, seus ídolos, veja Salmo 97.9; 113.4; também veja nota em Ex.
18.11; Dt. 10.17; 1 Cr. 16.25; 2 Cr. 2.5; Sl. 77.13; 95.3; 96.4; 135.5).

PARTICÍPIO)

99.3 "Celebrem eles o Teu nome grande e tremendo" Este é o terceiro verbo IMPERFEITO usado em um sentido
(cf. Sl. 99.1a, b).
Para o "grande nome" de YHWH, veja as notas em Sl. 99.2.
O nome "tremendo" de YHWH vem do VERBO (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICÍPIO) "temer" ou
"maravilhar-se". É usado frequentemente por YHWH (cf. Dt. 7.21; 10.17, 21; 28.58; Sl. 111.9; Ml. 1.14).
As palavras "grande" e "tremendo" são muitas vezes usadas juntas para descrever YHWH (cf. Ne. 1.5; 4.8;
9.32; Dn 9.4).
O "eles" se refere a todos os não-israelitas (isto é, "povos", Salmo 99.1a, "a terra", Salmo 99.1b, "todos os
povos", Salmo 99.2b.

JUSSIVO
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▣ "porque Ele é Santo" Note que isto é repetido em Sl. 99.5c e aludido em 99.9c, que parece um paralelo
proposital. Para "santo" veja Tópico Especial: Santo.
99.4 Acho que este versículo se aplica ao próprio YHWH (veja Conhecimentos Contextuais A). Observe como
Seu reinado (Sl. 99.1) é caracterizado.
1. ama (BDB 12, KB 17, Qal PERFEITO) a justiça (BDB 1048)
2. firmas (BDB 465, KB 464, Polel PERFEITO) a equidade (literalmente retidão, BDB 449)
3. executas (BDB 793, KB 889, Qal PERFEITO) o juízo (BDB 1048) e a justiça (BDB 842, veja Tópico
Especial: Justiça)
Notem que todos os três verbos são PERFEITOS, mas a NASB, NJB e NKJV traduzem o primeiro
como PRESENTE e os próximos dois como PASSADO. O elemento do tempo dos VERBOS hebraicos deve ser
determinado pelo contexto. Então, eles descrevem quem é YHWH ou o que Ele fará?
Os termos "juízo" e "justiça" são frequentemente usados em conjunto para designar o reinado apropriado dos
reis.
1. O próprio YHWH - Sl. 99.4; Is. 33.5; Jr. 4.2; 9.24
2. Davi - 1 Cr. 18.14
3. Salomão - 1 Rs. 10. 9; 2 Cr. 9.8
4. Reis judeus - Jr. 22.3, 15; Ez. 45.9
5. Reis israelitas - Amós 5.9, 24
6. Messias (ou seja, a linhagem de Davi) - Is. 9.7; 32.1, 16; 59.9, 14; Jr. 33.15
99.5 "Exaltai ao SENHOR nosso Deus" Este é o primeiro dos dois IMPERATIVOS que fecham a primeira estrofe.
1. exaltai - BDB 926, KB 1202, Polel IMPERATIVO, mesmo VERBO usado em Sl. 99.2b
2. prostrai (literalmente "curvar-se") - BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERATIVO, cf. Sl. 132.7
Observe como o título completo da aliança, "o SENHOR nosso Deus" (literalmente YHWH Elohim,
Gênesis 2.4, Êxodo 20.2) é repetido mais três vezes em Sl. 99.8a, 9a, c. YHWH é unicamente relacionado
aos descendentes de Abraão.
1. em Sião, Sl. 99.2 (ou seja, o templo)
2. em Jacó, Sl. 99.4c (ou seja, Israel)
3. em Moisés e Arão, Sl. 99.6a (êxodo e período de peregrinação no deserto)
4. em Samuel, Sl. 99.6b (Monarquia Unida)
5. Sua lei, Sl. 99.7b, c (Êxodo 19-20)
6. Seu monte santo, Sl. 99.9b
▣ "o escabelo de seus pés" Veja nota em Sl. 99.1b. O VERBO "tremer" (BDB 919) é semelhante
ao SUBSTANTIVO "escabelo de seus pés" (BDB 919). Isso pode ser um jogo de sons para a abertura e
encerramento.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 99.6-9
6
Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes,
e, Samuel, entre os que lhe invocam o nome,
clamavam ao SENHOR, e ele os ouvia.
7
Falava-lhes na coluna de nuvem;
eles guardavam os seus mandamentos
e a lei que lhes tinha dado.
8
Tu lhes respondeste, ó SENHOR, nosso Deus;
foste para eles Deus perdoador,
ainda que tomando vingança dos seus feitos.
9
Exaltai ao SENHOR, nosso Deus,
e prostrai-vos ante o seu santo monte,
porque santo é o SENHOR, nosso Deus
99.6-9 Esta estrofe abrange o período do êxodo, de peregrinação no deserto, a conquista e instituição da
monarquia.
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99.6 "entre os que lhe invocam o nome" Isto significaria um ato de adoração no templo / tabernáculo (cf. Joel
2.32; Atos 2.21; Romanos 10.9-13, veja Tópico Especial: O Que Faz Significa "Receber", "Acreditar", "Confessar
/ Professar" e "Clamar?"). Em Jr. 33.3 denota oração (ou seja, relacionamento pessoal).
Note que eles chamaram e YHWH respondeu (Sl. 99.8a)!
99.7 "na coluna de nuvem" Refere-se à nuvem especial ("coluna", BDB 765) que representa a presença pessoal
de YHWH que guiou e protegeu os escravos hebreus quando deixaram o Egito e peregrinaram no deserto (Ex.
13.21-22; 14.19, 24; 33.9, 10; Dt. 1.33; Ne. 9.12, 19; Sl. 78.14; 105.39).
Esta nuvem / coluna desapareceu depois que os israelitas atravessaram o Rio Jordão para a Terra Prometida.
TÓPICO ESPECIAL: VINDO DAS NUVENS
Essa frase é uma referência óbvia à Segunda Vinda de Cristo. Essa vinda sobre as nuvens era um sinal
escatológico muito significativo. Era usado de três maneiras distintas no AT.
1. para mostrar a presença física de Deus, a nuvem de Glória Shekinah (cf. Êx 13.21; 14.19,20,24; 16.10;
19.9; Num. 11.25; Nee. 9.19)
2. Para cobrir Sua Santidade de modo que o homem não pudesse vê-Lo e morrer (cf. Êx 33.20; Is 6.5)
3. Para transportar a divindade (cf. Sl. 18.9; 104.3; Isa. 19.1; Na. 1: 3; Atos 1.9; I Tes. 4.17)
Em Daniel 7.13 as nuvens foram usadas para o transporte de um Messias divino humano (veja Tópico
Especial: Messias). Esta profecia em Daniel é aludida mais de 30 vezes no NT. Essa mesma conexão do
Messias com as nuvens do céu pode ser vista em Mt 24.30; Marcos 13.26; Lucas 21.27; 14.62; Atos 1.9, 11 e I
Ts 4.17; Ap. 1.7.
▣ "mandamento... dado" Veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
▣ "que lhes tinha dado" Este versículo é sobre a revelação de Deus (isto é, "Ele falou a eles..." "Ele lhes deu") e
a obediência de Seu povo a ela (veja Salmo 99.7b, isto é, eles guardavam).
O "eles" de Sl. 99.7 parece referir-se a Moisés (Êxodo 33.9) e Arão (Nm. 12.4-8). Poderia também se referir a
todo Israel (Ex. 19-20).
Esta é uma das questões centrais do Cristianismo / Judaísmo! Como o único Deus verdadeiro se revelou
1. na criação
2. nas promessas
3. nas ações
4. os números de 1 a 3 são registrados no AT
5. em Seu Filho
6. o número 5 está registrado no NT
TÓPICO ESPECIAL: INSPIRAÇÃO
Esta é a afirmação de fé de que Deus está ativamente envolvido através do Seu Espírito no registro de Seus
atos, promessas e vontade para a humanidade. Isto é "a" auto-revelação divina! Essa divulgação é chamada de
"revelação". O Seu registro para as gerações futuras é chamada de "inspiração".
O único uso da palavra "inspiração" na Bíblia está em 2 Tm. 3.16 e é literalmente "Deus exalou". Observe
que "Escritura" no NT sempre se refere ao AT (isto é, 2 Tm. 2.15 e refere-se à educação judaica de
Timóteo). Observe que o propósito das Escrituras é dividida em duas partes.
1. A sabedoria que leva à salvação, 2 Tm. 2.15
2. O treinamento em justiça, 2 Tm. 2.16
Observe como Jo. 5.39; 1 Co. 15.3-4; e 1 Pd. 1.10-12 veem o AT como apontando para Cristo. O próprio
Jesus afirma isso em Lucas 24.25-27! O Espírito conduziu os escritores do AT (cf. 2 Pd. 1.20-21). A igreja
aceitou o canon (veja Tópico Especial. Canon) do AT. Eles o viram como totalmente inspirado (cf. Mt. 5.1719). No entanto, eles também perceberam que o NT, que contém as palavras e ações de Jesus, era a revelação
final (cf. Mt. 5.21-48; Hb. 1.1-2). Jesus é a revelação completa, final e plena de YHWH (cf. Jo. 1.1-5, 14; Cl.
1.15-16). Ele cumpre a promessa do AT sobre o Messias (cf. Mt. 26.31, 56; 14.27, 49; Lc. 20.17; Jo. 12.14639

16; 13.18; 15.25; 17.12; 19.24-36; At. 1.16; 3.18, 21-26; 4.25-28).
O Espírito deve abrir a mente e o coração antes que alguém possa entender (cf. At. 8.34-35; 13.27). O
Espírito conduziu os escritores bíblicos a expressarem em palavras humanas, expressões idiomáticas e
ilustrações as verdades da auto-revelação de Deus em Jesus (cf. Jo. 14.26; 15.26-27; 1 Co. 2.10-11,13-16).
Uma boa e breve discussão está em Millard J. Erickson, Christian Theology, 2a ed., p. 224-245.
Também uma boa discussão sobre o processo literário de uma sociedade "oral" baseada em documentos
escritos está em John H. Walton e D. Brent Sandy, The Lost World of Scripture (2013).
TÓPICO ESPECIAL: ILUMINAÇÃO
Deus agiu no passado para Se revelar claramente à humanidade (isto é, criação, dilúvio, chamada de
Patriarcas, êxodo, conquista, etc.). Na teologia isto é chamado “revelação”. Ele selecionou certos homens para
registrar e explicar esta auto-revelação (por exemplo, João 14.26; 16.12-15). Na teologia isto é chamado
“inspiração”. Ele enviou Seu Espírito para ajudar os leitores compreender Sua palavra. Na teologia isto é
chamado “iluminação”. O problema surge quando nós afirmamos que o Espírito está envolvido na
compreensão da palavra de Deus – então por que há tantas interpretações Dele e de Sua vontade e caminho?
Parte do problema está na pré-compreensão ou experiências pessoais do leitor. Muitas vezes uma pauta
pessoal é dirigida usando a Bíblia de uma maneira texto-prova ou atomística. Muitas vezes uma rede teológica
é imposta sobre a Bíblia permitindo-lhe falar somente em certas áreas e de maneiras selecionadas. Iluminação
simplesmente não pode ser igualada com inspiração embora o Espírito Santo esteja envolvido em cada uma.
Inspiração (veja Tópico Especial: Inspiração) cessou com o NT (ou seja, Judas 3, 20). As maiorias dos textos
do NT que dizem respeito à iluminação se referem ao conhecimento sobre o evangelho e a vida de Cristo (isto
é, Rom. 8.12-17; 1 Coríntios 2.10-13; Ef. 1.17-19; Fl 1.9-11; Colossenses 1.9-13; 1 João 2.20-27). Isso, na
realidade, é uma das promessas da "nova aliança" (cf. Jer 31.31-34, esp v 34).
A melhor abordagem pode ser tentar afirmar a idéia central de um parágrafo, não interpretar cada detalhe
do texto. É um pensamento tópico que expressa a verdade central do autor original. Esboçar o livro ou unidade
literária ajuda alguém a seguir a intenção do autor original inspirado. Nenhum intérprete é inspirado. Nós não
podemos reproduzir o método de interpretação (da inspiração) do escritor bíblico. Nós podemos e devemos
tentar compreender o que eles estavam dizendo à sua época e então comunicar essa verdade para nossa própria
época. Há partes da Bíblia que são ambíguas ou ocultas (até certo um tempo ou período). Haverá sempre
discordâncias sobre alguns textos e assuntos, mas nós devemos afirmar claramente as verdades centrais e
permitir liberdade para interpretações individuais dentro do limite da intenção do autor original. Os intérpretes
devem caminhar na luz que eles têm, sempre estando abertos para mais luz da Bíblia e do Espírito. Deus nos
julgará baseado no nível de nossa compreensão e como nós vivemos essa compreensão.
Veja os três vídeos de pregação on-line em www.freebiblecommentary.org no Parágrafo Introdutório na página
principal.
1. Por que eu confio no AT
2. Por que eu confio no NT
3. O cristianismo é verdadeiro?
99.8 "lhes respondeste" Isto diz respeito à questão da oração. Tenho três Tópicos Especiais (veja abaixo) que
abordam esta questão. "Eles" segue o uso de "eles" em Sl. 99.6. Ambos se referem às orações sacerdotais de
Moisés, Arão e Samuel, os grandes intercessores do AT (veja Jeremias 15.1).
1. Moisés - Êx. 32.9-14; 31-32; Nm. 14.13-19; 21.7; Dt. 9.18-20, 25-29; Sl. 106.23
2. Samuel - 1 Sm. 7.5, 8-9; 12.19, 23
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO EFICAZ
A. Está ligada ao relacionamento pessoal com o Deus Triúno
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1. Relacionada com a vontade do Pai
a. Mt 6.10
b. I João 3.22
c. I João 5.14, 15
2. Permanecendo em Jesus
João 15.7
3. Orando em nome de Jesus
a. João 14.13, 14
b. João 15.16
c. João 16.23, 24
4. Orando no Espírito
a. Ef 6.18
b. Judas 20
B. Relacionada com os motivos pessoais de alguém
1. Não vacilando
a. Mt 21.22
b. Tiago 1.6, 7
2. Pedindo errado
Tiago 4.3
3. Pedindo egoisticamente
Tiago 4.2, 3
C. Relacionada com as escolhas pessoais de alguém
1. Perseverança
a. Lucas 18.1-8
b. Colossenses 4.2
c. Tiago 5.16
2. Discórdia no lar
Pedro 3.7
3. Pecado
a. Salmo 66.18
b. Isaías 59.1, 2
c. Isaias 64.7
Toda oração é respondida, mas nem toda oração é eficaz. A oração é um relacionamento de mão dupla. A
pior coisa que Deus poderia fazer é conceder pedidos inapropriados dos crentes.
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO INTERCESSÓRIA
I. Introdução
A. A oração é significativa por causa do exemplo de Jesus
1. oração pessoal, Marcos 1.35; Lucas 3.21; 6.12; 9.29; 22.29-46
2. purificação do Templo, Mt 21.13; Marcos 11.17; Lucas 19.46
3. Oração Modelo, Mt 6.5-13; Lucas 11.2-4
B. Oração é colocar numa ação tangível nossa crença num Deus pessoal e cuidadoso que está presente,
disposto e capaz para agir em nosso favor e dos outros, através das orações.
C. Deus pessoalmente tem-Se limitado a agir nas orações de Seus filhos em muitas áreas (cf. Tiago 4.2).
D. O propósito principal da oração é a nossa comunhão e tempo com o Deus Triúno.
E. O escopo da oração é qualquer coisa ou qualquer pessoa que preocupa os crentes. Nós podemos orar
uma vez, crendo, ou repetidas vezes enquanto o pensamento ou a preocupação reaparecerem.
F. A oração pode envolver vários elementos
1. louvor e adoração ao Deus Triúno
2. ações de graça a Deus por Sua presença, comunhão e provisões
3. confissão de nossa pecaminosidade, tanto passada quanto presente
4. petição por nossas necessidades físicas ou desejos percebidos
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5. intercessão, onde nós abraçamos as necessidades de outros diante do Pai
G. A oração intercessória é um mistério. Deus ama aqueles por quem oramos muito mais do que nós,
contudo nossas orações freqüentemente efetuam uma mudança, resposta ou necessidade, não somente
em nós mesmos, mas neles.
II. Material Bíblico
A. Antigo Testamento
1. Alguns exemplos da Oração intercessória:
a. Abraão suplicando por Sodoma, Gn 18.22ss
b. Orações de Moisés por Israel
(1) Êxodo 5.22, 23
(2) Êxodo 32.31ss
(3) Deuteronômio 5.5
(4) Deuteronômio 9.18, 25ss
c. Samuel ora por Israel:
(1) I Samuel 7.5, 6, 8, 9
(2) I Samuel 12.16, 23
(3) I Samuel 15.11
d. Davi ora por seu filho, II Samuel 12.16-18
2. Deus está procurando intercessores, Isaías 59.16
3. Pecado desconhecidos, não confessado ou uma atitude não arrependida afetam nossas orações
a. Salmo 66.1
b. Provérbios 28.9
c. Isaías 59.1, 2; 64.7
B. Novo Testamento
1. O ministério intercessório do Filho e do Espírito
a. Jesus
(1) Romanos 8.34
(2) Hebreus 7.25
(3) I João 2.1
b. Espírito Santo, Romanos 8.26, 27
2. O ministério intercessório de Paulo
a. Ora pelos judeus
(1) Romanos 9.1ss
(2) Romanos 10.1
b. Ora pelas igrejas
(1) Romanos 1.9
(2) Efésios 1.16
(3) Filipenses 1.3, 4, 9
(4) Colossenses 1.3, 9
(5) I Tessalonicenses 1.2, 3
(6) II Tessalonicenses 1.11
(7) II Timóteo 1.3
(8) Filemom, v. 4
c. Paulo pediu às igrejas para orarem por ele
(1) Romanos 15.30
(2) II Coríntios 1.11
(3) Efésios 6.19
(4) Colossenses 4.3
(5) I Tessalonicenses 5.25
(6) II Tessalonicenses 3.1
3. O ministério intercessório da igreja
a. Orar uns pelos outros
(1) Efésios 6.18
(2) I Timóteo 2.1
642

(3) Tiago 5.16
b. Oração solicitada para grupos especiais
(1) nossos inimigos, Mt 5.44
(2) trabalhadores cristãos, Hebreus 13.18
(3) governantes, I Timóteo 2.2
(4) os doentes, Tiago 5.13-16
(5) infiéis, I João 5.16
III. Condições para oração respondida
A. Nosso relacionamento com Cristo e com o Espírito
1. Permanece nEle, João 15.7
2. Em Seu nome, João 14.13, 14; 15.16; 16.23, 24
3. No Espírito, Efésios 6.18; Judas 20
4. De acordo com a vontade de Deus, Mateus 6.10; I João 3.22; 5.14, 15
B. Motivos
1. Não vacilando, Mateus 21.22; Tiago 1.6, 7
2. Humildade e arrependimento, Lucas 18.9-14
3. Pedindo errado, Tiago 4.3
4. Sem egoísmo, Tiago 4.2, 3
C. Outros aspectos
1. Perseverança
a. Lucas 18.1-8
b. Colossenses 4.2
2. Continuar pedindo
a. Mateus 7.7, 8
b. Lucas 11.5-13
c. Tiago 1.5
3. Discórdia no lar, I Pedro 3.7
4. Livre de pecado conhecido
a. Salmo 66.18
b. Provérbios 28.9
c. Isaías 59.1, 2
d. Isaías 64.7
IV. Conclusão Teológica
A. Que privilégio. Que oportunidade! Que dever e responsabilidade
B. Jesus é nosso exemplo. O Espírito é nosso guia. O Pai está esperando ansiosamente.
C. Isso poderia transformar você, sua família, seus amigos e o mundo.
TÓPICO ESPECIAL: ORAÇÃO, ILIMITADA CONTUDO LIMITADA
A. Os Evangelhos Sinóticos
1. os crentes são encorajados a perseverar em oração e Deus fornecerá "coisas boas” (Mateus) ou "Seu
Espírito” (Lucas) Mt 7.7; Lucas 11.5-13)
2. no contexto da disciplina da igreja os crentes (dois) são encorajados a se unirem em oração (Mt 18.19)
3. no contexto do julgamento do judaísmo os crentes devem pedir com fé sem duvidar (Mt 21.22;
Marcos 11.23, 24)
4. no contexto de duas parábolas (vv. 1-8, o juiz iníquo e vv. 9-14, o fariseu e o pecador) os crentes são
encorajados a agir diferentemente dos juízes ímpios e fariseus hipócritas. Deus ouve os humildes e
arrependidos (Lucas 18.1-14)
B. Escritos de João
1. no contexto do homem nascido cego que Jesus cura, a verdadeira cegueira dos fariseus é revelada. As
orações de Jesus (como de qualquer um) são respondidas porque Ele conhecia a Deus e vivia de acordo
(João 9.31).
2. O Discurso do Cenáculo de João (João 13-17)
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a. 14.12-14 – a oração crente caracterizada por
1) vir de crentes
2) pedir em nome de Jesus
3) desejar que o Pai seja glorificado
4) guardar os mandamentos (v. 15)
b. 15.7-10 – oração crente caracterizada por
1) permanecer em Jesus
2) Sua permanecer neles
3) desejar que o pai seja glorificado
4) produzir muito fruto
5) guardar os mandamentos (v. 10)
c. 15.15-17 – oração dos crentes caracterizada por
1) sua eleição
2) sua produção de fruto
3) pedir em nome de Jesus
4) guardar o mandamento de amar um ao outro
d. 16.23, 24 – oração dos crentes caracterizada por
1) pedir em nome de Jesus
2) desejar a alegria seja tornada completa
3. A primeira carta de João (1 João)
a. 3.22-24 – oração dos crentes caracterizada por
1) guardar Seus mandamentos (vv. 22, 24)
2) viver adequadamente
3) crer em Jesus
4) amar um ao outro
5) permanecer nEle e Ele em nós
6) ter o dom do Espírito
b. 5.14-16 – oração dos crentes caracterizadas por
1) confiança em Deus
2) de acordo com a vontade dEle
3) os crentes oram uns pelos outros
C. Tiago
1. 1.5-7 – os crentes confrontados com várias tribulações são invocados a pedir sabedoria sem duvidar
2. 4.2, 3 – os crentes devem pedir com os motivos apropriados
3. 5.13-18 – os crentes confrontados com problemas de saúde são encorajados
a. a pedir aos anciãos que orem
b. orar com fé salvará
c. a pedir que seus pecados sejam perdoados
d. a confessar o pecado uns aos outros e orar uns pelos outros (similar a I João 5.16)
A chave para a oração eficaz é a semelhança a Cristo. Isto é o que orar em nome de Jesus significa. A por coisa
que Deus poderia fazer para a maioria dos cristãos é responder suas orações egoístas! Num sentido todas as
orações são respondidas. O aspecto mais valioso da oração é que o crente passa tempo com Deus, confiando
em Deus.
A resposta de Deus se deu de duas maneiras.
1. perdão (isto é, Êxodo 34.6-7; Números 14.17-19; Ne. 9.17; Sl. 78.32; 86.15; 103.6-14)
2. vingador de seus atos maus (isto é, Êx. 32.28; Nm. 20.12; Sl. 95.11; 107.12)
Estas são combinadas porque a obediência (cf. Salmos 99.7b) é crucial. O julgamento é tanto punitivo, (ou seja,
Exílio) quanto redentor (cf. Hebreus 12.5-13). A NIDOTTE, vol. 3, p. 155, possui uma grande afirmação, "perdão
e vingança, legalidade e graça, amor e ira não são contraditórios em YHWH". Eles refletem a tensão de uma
aliança de graça com as demandas de resposta dos seres humanos. Para uma discussão completa de "retribuição",
veja NIDOTTE, vol. 4, p. 1140-1149.
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99.9 A NKB usa Sl. 99.9 como uma estrofe separada e pode ser porque ela o muda para dois IMPERATIVOS
dirigidos a Israel.
1. Exaltai o SENHOR nosso Deus - BDB 926. LB 1202, Polel IMPERATIVO, cf. Sl. 99.5
2. adoração em Seu monte sagrado (ou seja, templo) - BDB 1005, KB 295, Hishtaphel, cf. Sl. 99.5
No entanto, observe a estrutura proposital da primeira estrofe, que termina com os mesmos IMPERATIVOS (Salmos
99.5) e em seguida a segunda estrofe termina com os mesmos IMPERATIVOS. Lembre-se, as divisões de estrofe
não são inspiradas. Muitas vezes, os povos ocidentais modernos analisam esta poesia do AT de formas que
reflitam nossa cultura e modelos literários, não no modelo antigo hebraico e da ANE. Isto pode ser principalmente
verdadeiro para os modelos Ugariticos.
▣ "Porque santo é o SENHOR nosso Deus" Uma frase semelhante encerra Sl. 99.5.
Existem algumas versões em inglês que veem a tríplice repetição desta frase (cf. Salmo 99.3, 5, 9) como a
maneira do autor dividir este Salmo em três estrofes (cf. NKJV, TEV); JPSOA usa quatro (Sl. 99.1-3, 4-5, 6-8, 9).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Descreva o significado da arca da aliança.
2. Este Salmo, como os anteriores, tem um elemento universal?
3. O Salmo 99.4 fala sobre um rei davídico ideal ou do próprio YHWH?
4. Por que Moisés, Arão e Samuel são mencionados em Sl. 99.6?
5. Como pode YHWH tanto perdoar como vingar?
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SALMO 100
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Todos os homens
exortados a louvar a Deus
Introdução MT
Um Salmo de Ação de
Graças

Uma Canção de Louvor
pela Fidelidade do SENHOR ao
Seu Povo

Hino que Chama Todas as
Nações para Louvar ao
SENHOR

Um hino de louvor

Convite para louvar

100.1-3

100.1-3

100.1-2

100.1-2

100.1-2

100.3

100.3

100.3

100.4

100.4

100.4

100.5

100.5

100.5

100.4-5

100.4-5

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este breve Salmo tem sete IMPERATIVOS DIRIGIDOS ao povo de YHWH.
1. celebrai, Sl. 100.1 - BDB 929, KB 1206, Hiphil cf. Sl. 47.1; 95.1, 2
2. servi, Sl. 100.2 - BDB 712, KB 773, Qal, cf. Ex. 3.12; 4.23; Dt. 6.13; 1 Sm. 7.3; 1 Cr. 28.9
3. apresentai, Sl. 100.2 - BDB 97, KB 112, Qal
4. sabei (ou seja, no sentido de "afirmar na adoração"), Sl. 100.3 - BDB 393, KB 390, Qal
5. entrai, Sl. 100.4 - BDB 97, KB 112, Qal , cf. Sl. 96.8
6. rendei-lhe graças, Sl. 100.4 - BDB 392, KB 389, Hiphil
7. bendizei, Sl. 100.4 - BDB 138, KB 159, Piel
B. O único VERBO (PERFEITO) que não é um IMPERATIVO está em Sl. 100.3b, que descreve a eleição de
YHWH e a libertação de Israel (cf., Gn. 12.1-3; 15.12-21).
1. Ele nos fez - Sl. 95.6; 119.73
2. Israel é o Seu rebanho - Sl. 23.1; 74.1; 95.7; Is. 40.11; Jr. 31.10; Ez. 34.31 (também uma referência
messiânica, Ezequiel 34.23, Miquéias 5.4; Zacarias 11; João 10.11, 14-16)
C. Não há verbo em Sl. 100.5. O verbo "ser" deve ser fornecido. O Salmo 100.3b, c e 5 descrevem o próprio
YHWH e Sua atividade redentora.
D. Alguns estudiosos (isto é, a UBS Handbook, NASB Study Bible) acreditam que este Salmo é uma
doxologia conclusiva dos "Salmos da realeza" (cf., Salmo 93; 95-99). O termo "rei" não é usado, mas
Sl. 100.3b-c pode ser uma alusão a ele.
ESTUDO DE FRASE E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 100.1-3
1
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.
2
Servi ao SENHOR com alegria,
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apresentai-vos diante dele com cântico.
3
Sabei que o SENHOR é Deus;
foi ele quem nos fez, e dele somos;
somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
100.1 Os Salmos regularmente expressam um aspecto universal do Deus de Israel. Ele é o único Deus verdadeiro,
criador, sustentador, redentor (cf. Salmos 33; 47; 98).
A USB Handbook (p.852) sugere que "todas as terras" deva ser entendido em cada uma das linhas poéticas em
Sl. 100.2-4.
100.2 À luz de YHWH como o único Deus (veja Tópico Especial: Monoteísmo), eles devem:
1. Servi-Lo com alegria, cf. Dt. 12.11-12; 28.47
2. Apresentar-se diante Dele com cântico, cf. Sl. 66.1; 81.1; 95.2
Ambos estes IMPERATIVOS (também Salmo 100.4) se referem à adoração no templo.
▣ "com cântico" Este substantivo FEMININO (BDB 943) refere-se a uma celebração com júbilo (cf. NIDOTTE,
vol.3, p.1128) ou um "clamor de alegria", cf. Jó 3.7; 20.5; Sl. 63.5.
100.3 "Sabei que o SENHOR é Deus" Este é um tema recorrente da singularidade de YHWH (Ex. 8.10; 9.14;
Dt. 4.35, 39; 1 Rs. 18.39; 46.10).
▣ "Ele é quem nos fez". Isto se refere ao chamado e à promessa (incluindo o êxodo, Gn. 15.12-21) a Abraão e
seus descendentes (veja Conhecimento Contextual, B).
NASB, NKJV,
NJB, LXX,
Peshitta
"Dele somos"
NKJV, TEV,
JPSOA, REB,
Vulgata
"e nós somos Seu"
A primeira opção segue a MT (Kethiv). O segundo é uma sugestão feita pelos estudiosos Masoreticos que
compilaram a MT (Qere). A UBS Text Project (p.373) dá a Qere uma classificação "B" (alguma dúvida).
A questão é se "e não" é uma PREPOSIÇÃO, "Seu" ou é uma CONJUNÇÃO e uma negativa. Ambos soam
exatamente igual quando lidos.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 100.4-5
4
Entrai por suas portas com ações de graças
e nos seus átrios, com hinos de louvor;
rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome.
5
Porque o SENHOR é bom,
a sua misericórdia dura para sempre,
e, de geração em geração, a sua fidelidade
100.5 Note como YHWH é caracterizado (veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
1. bom, cf. Sl. 106.1; 117.1; 118.1, 29; Jr. 33.1
2. misericordioso, veja Tópico Especial: Benignidade (HESED)
3. Para sempre, veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam)
4. Fiel, veja Tópico Especial: Acredite, Confie, Fé e Fidelidade no AT
5. Por todo o tempo
A. Israel ou
B. Todos os seres humanos que confiam Nele
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A quem se dirige este Salmo?
2. A qual ato criativo Sl. 100.3b está se referindo?
3. Liste e defina as principais palavras teológicas em Sl. 100.5

648

SALMO 101
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Profissão de Retidão do
Salmista
Introdução MT
Um salmo de Davi

Fidelidade Prometida ao
SENHOR

Um rei promete governar
com justiça

Uma Promessa de um Rei

O Governante Ideal

101.1-5

101.1

101.1-2b

101.1-2b

101.1-2b

101.2

101.2c-3b

101.2c-5

101.2c-3b

101.3-4

101.3c-4

101.3c-4

101.5

101.5

101.5

101.6-8

101.6

101.6

101.6

101.7

101.7-8

101.7

101.6-8

101.8

101.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. A primeira estrofe começa com três COORTATIVOS (cf. Sl. 101.1-2, ou seja. OT Parsing Guide, p.451).
1. Cantarei - BDB 1010, KB 1479, Qal
2. Cantarei - BDB 274, KB 372, Piel
3. Atentarei - BDB 968, KB 1328, Hiphil
A NASB continua a estrofe através de Sl. 101.5. Há vários outros "Eu vou...". Declarações que funcionam
como COORTATIAVAS.
1. Portas a dentro... Sl. 101.2 - BDB 229, KB 246
2. Não porei... Sl. 101.3 - BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFEITO
3. Aborreço... Sl. 101.3 - BDB 971, KB 1338, Qal PERFEITO (mas numa série de IMPERFEITOS)
4. Não quero conhecer... Sl. 101.4 - BDB 393, KB 390, Qal IMPERFEITO
5. Esse destruirei... Sl. 101.5 - BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFEITO
6. ...não o suportarei... Sl. 101.5 - BDB 407, KB 410, Qal IMPERFEITO
Apenas um aviso, outros estudiosos veem esses VERBOS como se referindo a uma ação passada (AB, volume 17A,
página 4). Eu acho que os PRIMEIROS VERBOS são o que o salmista fará quando YHWH vier (Sl. 100.2b) por
causa de sua obediência na aliança divina.
B. Esta estrofe (Salmo 101.1-5) funciona como uma afirmação da fé do salmista e fidelidade a YHWH e Sua
revelação.
1. ele canta a bondade de YHWH (ou seja, hesed, veja Tópico Especial: Benignidade [Hesed]; por causa de
Sl. 101.2-5, estes dois primeiros podem ser uma reivindicação de fidelidade e lealdade do salmista. Os
dois SUBSTANTIVOS frequentemente descrevem YHWH. O Rei deve refletir o caráter de YHWH).
2. Ele canta a justiça de YHWH (veja Tópico Especial: Juiz, Juízo, Justiça)
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3. ele vive no caminho da perfeição
a. Para "perfeição", veja Tópico Especial: Irrepreensível, Inocente, Inculpável, Sem Reprovação
b. Para "caminho", veja notas em Dt. 8.6 e 10.20; Sl. 1.1; Para o termo relacionado a "estrada" (BDB
73) veja nota em Is. 2.3
4. Ele tem coração (BDB 1070) sincero
5. Ele não põe coisa injusta (BDB 116) diante de seus olhos
6. Ele se aborrece com o proceder dos que se desviam (SUBSTANTIVO raro, usado apenas duas vezes no
AT, BDB 962, cf. Os. 5.2)
7. Ele não permite o mal (ou seja, nº 6) o pegue
8. ele não conhece o mal
9. Ele vai destruir / silenciar aqueles que secretamente caluniam
10. Ele não suportará aqueles que têm
a. Um olhar altivo
b. Um coração soberbo
C. A segunda estrofe continua a ênfase de Sl. 101.1-5. Ele descreve o estilo de vida do salmista de acordo com
a vontade de Deus e a rejeição do mal.
1. positivo (Salmo 101.6)
a. Ele conhece os fiéis da terra
b. Ele deseja que habitem juntos
c. Ele permite que aqueles que vivem vidas retas (Salmo 101. 6b) ministrem / sirvam Ele
2. negativo (Salmo 101.7-8)
a. Ele não permitirá que os que usam de fraude fiquem em sua casa
b. Ele não permitirá que os que falam a mentiras permaneçam ante os seus olhos
c. Ele continuamente destruirá / silenciará os ímpios da terra
d. Ele limpará aqueles que implicam que o salmista é o "rei"
D. Observe como o oposto de seguidores fiéis são caracterizados.
1. idólatras, Sl. 101.3a
2. apóstatas, Sl. 101.3b
3. coração perverso, Sl. 101.4a
4. calúnias ocultas, Sl. 101.5a
5. olhar altivo, Sl. 101.5b
6. coração soberbo, Sl. 101.5b
7. o que usa de fraude, Sl. 101.7a
8. o que proferem mentiras, Sl. 101.7b
9. os ímpios, Sl. 101.8a
10. os que praticam a iniquidade, Sl. 101.8b
ESTUDO DE FRASES PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 101.1-5
1
Cantarei a bondade e a justiça;
a ti, SENHOR, cantarei.
2
Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição.
Oh! Quando virás ter comigo?
Portas a dentro, em minha casa, terei coração sincero.
3
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos;
aborreço o proceder dos que se desviam;
nada disto se me pegará.
4
Longe de mim o coração perverso;
não quero conhecer o mal.
5
Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei;
o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei.
101.1 "bondade e a justiça" Para "bondade" veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
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Para "justiça" veja Tópico Especial: Juiz, Juízo, Justiça.
▣ "SENHOR" Este é o nome da aliança para o Deus de Israel (YHWH). Veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade.
101.2 "perfeição" Veja Tópico Especial: Irrepreensível, Inocente, Inculpável, Sem Reprovação.
▣ "Quando virás ter comigo?" Esta frase é traduzida para "quando devo alcançar isto?" na JPSOA. A UBS Text
Projetct (p.337) dá a MT com uma classificação "B" (alguma dúvida).
Isto reflete a aliança mosaica do AT baseada no desempenho. É muitas vezes chamado de "os dois caminhos"
(cf. Salmo 1; Deuteronômio 30.1, 15-20; Jeremias 17.5-8). É uma categoria da "Literatura da Sabedoria"
designada pelos termos
1. Bem aventurado (cf. Salmo 1.1; Mateus 7)
2. maldito (Deuteronômio 27-28)
3. vida vegetal, fecunda ou morta
A prosperidade era vista como um dom direto de Deus para a obediência à aliança, mas os problemas eram
resultado direto do pecado (cf. Jó, Salmo 73). Essa visão teológica do AT deve ser modificada pela revelação do
NT. Deus está conosco e por nós, baseado em quem Ele é! Jesus vem por todos, não apenas por alguns. O AT se
concentra nos pobres, alienados e socialmente impotentes como uma forma teológica de afirmar o Seu amor por
todos, não apenas os abençoados externamente! Ele veio em Cristo! Seu amor deve ser recebido pelo
arrependimento, fé, obediência, serviço e perseverança.
▣ "em minha casa" Esta frase é ambígua. Poderia ser
1. as nações (cf. Salmos 101.7, isto é, o salmista como rei)
2. uma área doméstica
3. uma sociedade
O salmista está afirmando sua obediência atual ou passada à aliança de YHWH através de Moisés. Aqueles
descritos em Sl. 101.3 são os que conscientemente violam a aliança repetidamente (IMPERFEITO).
A palavra "casa", BDB 108, é usada para o palácio do rei em 1 Rs. 4.6; 16.9; Is. 22.15. Isso poderia apoiar a
visão de que o autor era o rei.
101.3 Este versículo descreve uma apostasia da fé. O termo traduzido "desviam" (BDB 962, KB 750) ocorre
apenas aqui e em Oséias 5.2. A KB sugere "desvio" ou "transgressão" (LXX). Este é um conceito difícil, mas
repetido nas Escrituras. Veja Tópico Especial: Apostasia (APHISTEMI). Na maior parte da história de Israel,
apenas uma fração do seu povo foi de seguidores fiéis.
▣ "coisa injusta" Esse SUBSTANTIVO (BDB 116) é a raiz da qual posteriormente vem o título para Satã, Belial,
do qual é derivado. Seu significado básico é "inútil", "bom para nada", "base". Neste contexto, pode referir-se à
idolatria (AB, vol 17a, p.61).
Veja nota de Dt. 13.13.
Dt. 13.13 "homens sem escrúpulos" Literalmente isso significa "filhos de Belial" (BDB 116). A palavra
hebraica significa "um inútil" ou "bom para nada" (cf. Jz. 19.22; 20.13; 1 Sm. 10.27; 30.22; 1 Rs. 21.10, 13; Pv.
6.12). A partir do NT, Belial se tornou sinônimo de Satanás (cf. 2 Co. 6.15). Existe um desenvolvimento teológico
nas Escrituras onde o mal se torna personificado.
TÓPICO ESPECIAL: MAL PESSOAL
I. SATANÁS É UM ASSUNTO MUITO DIFÍCIL
A. O AT não revela um arqui-inimigo para o bem (Deus), mas um servo de YHWH que oferece à
humanidade uma alternativa e acusa a humanidade de injustiça (OT Theology [Teologia do AT], de A.
B. Davidson, pp. 300-306).
B. O conceito de um arqui-inimigo pessoal de Deus desenvolveu-se na literatura interbíblica (não
canônica) sob a influência da religião persa (zoroastrismo). Isso, por sua vez, influenciou grandemente o
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judaísmo rabínico (ou seja, exílio de Israel na Babilônia, Persia)
C. O NT desenvolve temas do AT em categorias surpreendentemente inflexíveis, mas seletivas.
Se alguém aborda o estudo do mal da perspectiva da teológica bíblica (cada livro ou autor ou gênero estudado
e esboçado separadamente), então visões muito diferentes do mal são reveladas.
Se, contudo, alguém aborda o estudo do mal de uma perspectiva não bíblica ou extra-bíblica a partir das
religiões mundiais ou religiões oridentais, então muito do desenvolvimento do NT é prenunciado no dualismo
persa e espiritismo greco-romano.
Se alguém está pressupostamente comprometido com a autoridade divina da Escritura (como eu estou!), então
o desenvolvimento do NT deve ser visto como uma revelação progressiva. Os cristãos devem se prevenir
contra permitir que o folclore judaico ou literatura inglesa (i.e., Dante, Milton) esclareçam mais o conceito. Há
certamente mistério e ambigüidade nessa área da revelação. Deus escolheu não revelar todos os aspectos do
mal, sua origem (veja Tópico Especial: Lúcifer), seu propósito, mas Ele sempre revela sua derrota!
II. SATANÁS NO ANTIGO TESTAMENTO
No AT o termo “Satanás” (BDB 966, KB 1317) ou “acusador” parece estar relacionado com três grupos
separados.
A. acusadores humanos (I Sm 29.4; II Sm 19.22; I Rs 5.4; 11.14, 23, 25; Salmo 109.6,20,29)
B. acusadores angélicos (Nm 22.22, 23; Zc 3.1)
1. o Anjo do Senhor - Num. 22.22-23
2. Satanás - I Cr. 21.1; Jó 1-2; Zc. 3.1
C. acusadores (Provavelmente Satanás) demoníacos (I Cr 21.1; I Reis 22.21; Zc 13.2)
Somente mai tarde no período intertestamentário é a serpente de Gênesis 3 identificada com Satanás (cf. Livro
de Sabedoria 2.23, 24; II Enoque 31.3), e mesmo depois isso se tornou uma opção rabínica (cf. Sot 9b e Sanh.
29a). Os "filhos de Deus” de Gênesis 6 se tornaram os anjos maus em I Enoque 54.6. Eles se tornaram a
origem do mal na teologia rabínica. Eu menciono isso, não para afirmar sua precisão teológica, mas para
mostrar seu desenvolvimento. No NT essas atividades do AT são atribuídas ao mal angélico, personificado
(Satanás) em II Co 11.3; Ap 12.9.
A origem do mal personificado é difícil ou impossível (dependendo do seu ponto de vista) de determinar a
partir do AT. Uma razão para isso era o forte monoteísmo de Israel (cf. I Rs 22.20-22; Ec 7.14; Is 45.7; Amós
3.6). Toda causalidade era atribuída a YHWH para demonstrar sua exclusividade e primazia (cf. Is 43.11; 44.6,
8, 24; 45.5, 6, 14, 18, 21, 22).
Fontes de possível informação são (1) Jó 1-2, onde Satanás é um dos "filhos de Deus” (i.e., anjos) ou (2) Isaías
14; Ezequiel 28, onde reis orgulhosos do oriente próximo (Babilônia e Tiro) são usados para ilustrar o orgulho
de Satanás (cf. I Tm 3.6). Eu tenho emoções mistas sobre esta abordagem. Ezequiel usa metáforas do Jardim
do Éden não somente para o rei de Tiro como Satanás (cf. Ez 28.12-16), mas também para o rei do Egito como
a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal (Ez 31). Contudo, Isaías 14, particularmente v.v. 12-14, parecem
descrever uma revolta angélica através do orgulho. Se Deus quisesse revelar para nós a natureza e a origem
específica de Satanás, essa é uma forma e lugar muito oblíquo para fazer isso (veja Tópico Especial: Lúcifer).
Devemos nos prevenir contra a tendência da teologia sistemática de tomar partes pequenas, ambíguas de
diferentes testamentos, autores, livros e gêneros e combiná-los como partes de um quebra cabeça divino.
III. SATANÁS NO NOVO TESTAMENTO
Alfred Edersheim (The Life and Times of Jesus the Messiah [A vida e os tempos de Jesus o Messias], vol. 2,
apêndices XIII [pp. 748-763] e XVI [pp. 770-776]) diz que o judaísmo rabínico foi grandemente influenciado
pelo dualismo persa e especulação demoníaca. Os rabinos não são uma boa fonte para a verdade nessa área.
Jesus diverge radicalmente dos ensinos da Sinagoga. Eu acho que o conceito rabínico de mediação e (cf. Atos
7.53) oposição angélica na entrega da lei para Moisés no Mt. Sinai abriu a porta para o conceito de um
arquiinimigo angélico de YHWH assim como da humanidade. Há dois deuses elevados do dualismo persa
(zoroastrismo).
1. Ahura Mazda, mais tarde chamado Ohrmazd, que era o deus criador, o deus bom
2. Angra Mainyu, mais tarde chamado Ahriman, o espírito destruir, o deus do mal.
Eles lutam pela supremacia com a terra como o campo de batalha. Esse dualismo desenvolvido em um
dualismo judaico limitado de YHWH e Satanás.
Há certamente revelação progressiva no NT quanto ao desenvolvimento do mal, mas não tão elaborado quanto
os rabinos proclamam. Um bom exemplo dessa diferença é a "guerra no céu”. A queda de Satanás (Diabo) é
uma necessidade lógica, mas os detalhes específicos não são dados (veja Tópico Especial: A Queda de Satanás
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e Seus Anjos). Mesmo o que é dado é encoberto no gênero apocalíptico (cf. Ap 12.4, 7, 12-13). Embora
Satanás (Diabo) seja derrotado e exilado para a terra, ele ainda funciona como um servo de YHWH (cf. Mt 4.1;
Lucas 22.31, 32; I Co 5.5; I Tm 1.20).
Nós devemos refrear nossa curiosidade nessa área. Há uma força pessoal de tentação e mal, mas há somente
um único Deus e a humanidade ainda é responsável suas escolhas. Há uma batalha espiritual, tanto antes
quanto depois da salvação. A vitória só pode vir e permanecer em e através do Deus Triúno. O mal foi
derrotado e será removido (cf. Apo. 20.10)!
101.4 "mal" O mal (BDB 948 II), neste contexto, é uma violação consciente da vontade revelada de
YHWH. Porque as pessoas más são abordadas no Sl. 101.3b, 5a, 6, eu acho que isso também se refere a uma
pessoa má (veja NAB, a versão New Berkeley). Veja minhas notas em Dt. 30.15-20
101.5 "esse destruirei" O VERBO (BDB 856, KB 1035, Hiphil IMPERFEITO [Eu acredito que, usado em um
sentido COORTATIVO]) significa "exterminar", ou "aniquilar" em hebraico, mas em árabe, significa "silenciar"(cf.
NJB). Essa conotação da raiz se encaixa melhor neste contexto. Isso mostra que mentiras secretas / calúnia serão
silenciadas (REB).
A justiça virá um dia! Ela veio em Cristo (Mateus 3.2; 4.17) e será consumada um dia sobre toda a terra
(Mateus 6.10; João 14.1-3; Apocalipse 11.15).
▣ "não o suportarei" As CONSOANTES da MT ( יכלBDB 407, KB 410, Qal IMPERFEITO), são interpretadas pela
LXX como ( אכלBDB 37). Esta emenda não é usada por nenhuma outra principal tradução inglesa, exceto a NEB,
mas não é seguido pela REB. "suportar" ou "tolerar" são paralelos a "destruir" ou "silenciar".
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 101.6-8
6
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo;
o que anda em reto caminho, esse me servirá.
7
Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude;
o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos.
8
Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra,
para limpar a cidade do SENHOR dos que praticam a iniquidade.
101.6 Várias traduções inglesas separam as estrofes de Sl. 101.5 e 6 (NRSV, NJB). Isto é possivelmente porque
Sl. 101.3-4, 5 (e 7) descrevem quem o rei não aceitará, enquanto que Sl. 101.6 descreve aqueles que ele
aceitará. Estes são os tipos de seguidores fiéis que são como o próprio rei (veja Salmos 101.1-2).
101.7 "ante os meus olhos" Este CONSTRUCTO de BDB 617 e BDB 744 é repetido em Sl. 101.3a. Esta frase é
paralela a "em minha casa", que é outra razão para ver este Salmo como escrito pelo rei.
101.8 Este versículo parece ter uma orientação escatológica.
1. Manhã após manhã (isto é, a vinda da luz, ou simplesmente o tempo em que o rei realizou o julgamento, cf.
2 Sm. 15.2)
2. da terra (isto é, tem várias conotações possíveis, veja Tópico Especial: Terra, País, terra)
3. a cidade do Senhor (veja Apocalipse 21-22, onde isto se torna um cenário para todo o povo de Deus, ou
seja, "a cidade santa, a nova Jerusalém")
4. limpar... os que praticam a iniquidade (cf. Mt. 25.31-46; Ap. 20.11-15; 21.8, 27)
QUESTÕES DE DISCUSSÃO
Este é um comentário do guia de estudo que significa que você é responsável pela sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve andar na luz que temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridade na
interpretação. Você não deve renunciar a isso a um comentarista.
Essas perguntas de discussão são fornecidas para ajudá-lo a refletir sobre os principais problemas desta seção
do livro. Eles são para ser pensado provocando, não definitivo.
1. Este é um salmo real? Por que sim ou por que não?
2. O Salmo 101.1 descreve YHWH ou o rei?
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3. Por que Sl. 101.2b é tão difícil de interpretar?
4. O Salmo 101.3 refere-se à idolatria?
5. O Salmo 101.8 é escatológico ou ideal?
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SALMO 102
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração de um Homem Aflito
por Misericórdia sobre si
mesmo e Sião
Introdução MT
Uma oração do Aflito,
Quando Ele Está Fraco, e
Derrama sua Queixa Diante
do Senhor

O Amor Eterno de SENHOR

Oração pela cura na
doença

A oração de um Jovem em
Tribulação

Oração no Infortúnio

102.1-7

102.1-2

102.1-2

102.1-2

102.1-2

102.3-7

102.3-11

102.3-8

102.3-5
102.6-8

102.8-11

102.12-17

102.8-11

102.12-17

102.12-17

102.9-11

102.9-11

102.12-17

102.12-14
102.15-17

102.18-22

102.18-22

102.18-22

102.18-22

102.18-22

102.23-28

102.23-28

102.23-24

102.23-28

102.23-24

102.25-28

102.25-27
102.28

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 102.1-7
1
Ouve, SENHOR, a minha súplica,
e cheguem a ti os meus clamores.
2
Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia;
inclina-me os ouvidos;
no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me.
3
Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem,
e os meus ossos ardem como em fornalha.
4
Ferido como a erva, secou-se o meu coração;
até me esqueço de comer o meu pão.
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5

Os meus ossos já se apegam à pele,
por causa do meu dolorido gemer.
6
Sou como o pelicano no deserto,
como a coruja das ruínas.
7
Não durmo
e sou como o passarinho solitário nos telhados.
102.1-7 Esta estrofe descreve a situação do salmista (isto é, "o dia da minha angústia", Salmo 102.2, 23-26).
1. sente que YHWH ocultou o Seu rosto (ou seja, não sente a Sua presença)
2. os seus dias se desvanecem como fumaça, Sl. 102.3
3. seus ossos ardem, Sl. 102.3
4. o seu coração foi ferido, Sl. 102.4
5. ele se esquece de comer por causa do seu gemido dolorido, Sl. 102.4b-5b
6. seus ossos se apegam, Sl. 103.5b
7. ele parece um pássaro do deserto, Sl. 102.6, 7b
8. ele não consegue dormir, Sl. 102.7a
É possível que o que parece ser uma doença física, seja realmente uma pessoa que sofre com o exílio e com a
perda do templo (cf. Salmo 102.14, 18-22, 23-28).
102.1-2 O Salmo se abre com uma série de pedidos de oração.
1. ouve
a
minha
suplica
BDB
1033,
KB
1570, Qal IMPERATIVO,
cf. Sl. 17.6; 39.12; 54.2; 55.1; 61.1; 64.1; 143.1
2. cheguem a ti os meus clamores - BDB 9, KB 112, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. não me ocultes o rosto - BDB 711, KB 771, Hiphil JUSSIVO, cf. Sl. 27.9; 69.17; 143.7
4. inclina-me os ouvidos - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 17.6; 31.2; 71.2; 86.1; 88.2
5. dá-te pressa - BDB 554, KB 553, Piel imperativo (literalmente "seja rápido", veja NJB, a maioria das
traduções inglesas o traduz como um ADVÉRBIO [BDB 555])
6. acudir-me - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
102.2 "o rosto" Esta é uma expressão idiomática hebraica para a presença pessoal de YHWH (cf. Salmo 10.11;
13.1; 27.9; 30.7; 44.24; 51.9; 69.17; 80.3, 7, 19; 88.14; 143.7).
▣ "dia" Este cenário (BDB 398) é repetido três vezes.
1. no dia da minha angústia, Sl. 102.2a
2. no dia em que eu clamar, Sl. 102.2c
3. meus dias, Sl. 102.3a
4. a toda hora, Sl. 102.8a
5. meus dias, Sl. 102.11
TOPICO ESPECIAL: DIA (YOM)
Teorias do significado de yom (dia) tiradas e adaptadas de OT Survey I Notebook [Cadernos de Pesquisa
do AT I] de Dr. John Harris (Deão da School of Christian Studies e Professor de AT na East Texas Baptist
University):
1. A teoria do Período Literal de Vinte e Quatros Horas
Esta é a abordagem direta (cf. Êx 20.9-11). Questões decorrentes desta abordagem:
a. Como houve luz no dia um quando o sol não foi criado até dia 4?
b. Como todos os animais (especialmente aqueles originais a outras partes do mundo) foram
nomeados em menos de um dia? (cf. Gn 2.19-20)?
2. A Teoria do Dia-Era
Esta teoria tenta harmonizar ciência (particularmente geologia) com Escritura. Esta teoria afirma
que os "dias" foram "eras geológica" na duração. Sua duração é desigual, e aproxima as várias
camadas descritas na geologia uniformitária. Cientistas tendem a concordar com o desenvolvimento
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geral de Gn 1: vapor e uma massa aquosa precederam a separação de terra e mar antes do
aparecimento de vida. A vida vegetal veio antes da vida animal, e o gênero humano representou a
última e a mais complexa forma de vida. Questões decorrentes desta abordagem.
a. Como as plantas sobreviveram por "eras" sem o sol?
b. Como a polinização aconteceu nas plantas se os insetos e os pássaros não foram criados até "eras"
depois?
3. A Teoria Alternada Era-Dia
Os dias são de fato períodos de vinte e quatro horas, mas cada dia é separado por era na qual o que
foi criado desenvolveu-se. Questões decorrentes desta abordagem.
a. Os mesmos problemas surgem como na Teoria Dia-Era.
b. O texto indica "dia" ser usado tanto como vinte e quatro horas e como uma era?
4. A Teoria Criação-Catástrofe Progressiva
Esta teoria é como segue: entre Gn 1.1 e 1.2, houve um período indefinido de tempo em que as eras
geológicas aconteceram; durante este período, as criaturas pré-historicas na ordem sugerida pelos
fósseis foram criadas; por volta de 200.000 anos atrás, um desastre sobrenatural ocorreu e destruiu
muito da vida neste planeta e tornou muitos animais extintos; depois os dias de Gênesis 1 ocorreram.
Esses dias referem-se à re-criação, em vez de uma criação original.
5. A Teoria do Éden Somente
O relato da criação refere-se somente à criação e aspectos físicos do Jardim do Éden.
6. A Teoria do Intervalo
Baseado em Gn 1.1, Deus criou um mundo perfeito. Baseado em Gn 1.2, Lúcifer (Satanás) foi
encarregado do mundo e se rebelou. Deus então jugou Lúcifer e o mundo pela completa destruição.
Por milhões de anos, o mundo foi deixado só e as eras geológicas passaram. Baseado em Gn 1.3-2.3,
in 4004 A.E.C., os seis dias de vinte quatro horas literais da re-criação ocorreram. Bispo Ussher
(1654 A.D.) usou as genealogias de Gênesis 5 e 11 para calcular e datar a criação da humanidade ca.
4004 A.E.C. No entanto, as genealogias não representam esquemas cronológicos completos.
7. A Teoria da Semana Sagrada
O escritor do livro de Gênesis usou o conceito de dias e uma semana como um meio literário para
expor a mensagem divina da atividade de Deus na criação. Tal estrutura ilustra a beleza e a simetria
da obra criativa de Deus.
8. A Inauguração do Templo Cósmico
Esta é uma visão recente de John H. Walton, The Lost World of Genesis One [O Mundo Perdido de
Gênesis Um], IVP [Intervarsity press], 2009, que vê os seis dias como uma "ontologia funcional, não
uma ontologia material. Descrevem Deus ordenando ou estabelendo um universo em funcionamento
para o bem da humanidade. Isto encaixa as outras cosmologias antigas. Por exemplo, os primeiros
três dias representariam Deus provendo "estações (i.e. tempo)," "clima (i.e. para safras)" e alimento.
A frase repetida "é bom" denotaria funcionalidade.
O sétimo dia descreveria Deus entrando no Seu "templo cósmico" plenamente funcional e habitado
como seu legítimo proprietário, controlador e diretor. Gênesis 1 não tem nada a ver com a criação
material da matéria mas a ordenação dessa matéria para um lugar em funcionamento para Deus e os
seres humanos terem comunhão.
Os "dias" se tornam um meio literário para comunicar o consenso geral do Antigo Oriente Próximo
de que
a. não há nenhuma distinção entre o "natural" e o "sobrenatural"
b. a Divindade está envolvida em cada aspecto da vida. A singularidade de Israel não era sua
cosmovisão geral mas o seguinte
(1) seu monoteísmo
(2) a criação foi para a humanidade, não para os deuses
(3) não há nenhum conflito entre os deuses nem os deuses e a humanidade no relato de Israel.
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Ela não tomou emprestado seu relato da criação de outros mas compartilhou a cosmovisão geral deles.
O termo "dia" geralmente se refere a um ciclo de 24 horas de rotação da Terra (isto é, Ex. 20.9-10), mas ele
pode se referir a um período de tempo não especificado (cf. Gn 2.4; 5.2 ; Rute 1.1, Sl 50.15; 90.4; Isa 4.2; 11.2;
Eclesiastes 7.14; Zc 4.10).
▣ "os ouvidos" Este é um cenário antropomórfico. Veja Tópico Especial: Deus Descrito como Humano
(antropomorfismo).
102.6 "pelicano... coruja" Muitas vezes no AT, pássaros e animais selvagens são usados para denotar não apenas
lugares abandonados, mas a presença do demônio (isto é, Isaías 13.19-22; 34.11-15; Sf. 2.14). Aqui o foco está
no elemento de abandono ou de solidão.
Note também que as aves mencionadas são leviticamente impuras (Levítico 11.13-19), que é outra maneira de
afirmar o sentimento de rejeição!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 102.8-11
8
Os meus inimigos me insultam a toda hora;
furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome.
9
Por pão tenho comido cinza
e misturado com lágrimas a minha bebida,
10
por causa da tua indignação e da tua ira,
porque me elevaste e depois me abateste.
11
Como a sombra que declina, assim os meus dias,
e eu me vou secando como a relva.
102.8-11 Esta estrofe continua a descrição do salmista ferido.
1. Seus inimigos (possivelmente invasores) o insulta continuamente, Sl. 102.8
2. Seus inimigos estão furiosos com ele
3. Seus inimigos usam seu nome como praga (Isaías 65.15; Jeremias 29.22)
4-5. Ele comeu cinzas e bebeu lágrimas (estes eram sinais de luto, veja Tópico Especial: Ritos de Luto, cf.
Salmo 42.3; 80.5)
6. seus dias são como uma sombra alongada (ou seja, sua dor dura muito tempo)
7. Ele se seca como a erva (cf. Gn. 6.3; Jó 10.4; 14.1-2; Sl. 78.39; 90.5-6; 102.4; 103.15-18; 40.6; 1 Pd. 1.2425)
A questão teológica é por que ele estava sofrendo. O Salmo 102.10 revela que ele estava experimentando o
julgamento divino (Salmo 38). Pergunta-se se ele é um símbolo ou representante da nação (cf. Salmos 102.12-17,
18-22).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 102.12-17
12
Tu, porém, SENHOR, permaneces para sempre,
e a memória do teu nome, de geração em geração.
13
Levantar-te-ás e terás piedade de Sião;
é tempo de te compadeceres dela,
e já é vinda a sua hora;
14
porque os teus servos amam até as pedras de Sião
e se condoem do seu pó.
15
Todas as nações temerão o nome do SENHOR,
e todos os reis da terra, a sua glória;
16
porque o SENHOR edificou a Sião,
apareceu na sua glória,
17
atendeu à oração do desamparado
e não lhe desdenhou as preces.
102.12-17 Essa estrofe tem uma ênfase nacional. YHWH tem um propósito internacional para Israel. Veja
o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
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Observe as coisas que o salmista afirma sobre YHWH.
1. Ele permanece no trono para sempre (cf. Salmo 9.7; 10.16; 29.10; Lm. 5.19)
2. Seu nome (literalmente "lembrança," BDB 271, cf. Salmo 30.4; 97.12) permanece a todas as gerações (cf.
Ex. 3.15; Sl. 135.13)
3. Ele age com graça para com o povo da aliança
4. Ele edificou Sião
5. Ele apareceu (isto é, a Sião) em Sua glória
6. Ele atende a oração do desamparado (BDB 792, ocorre apenas aqui e Jeremias 17.6, onde é usado para uma
árvore / matagal, a raiz vem do VERBO, "desnudar")
O salmista pede para YHWH agir em nome de Israel para Seu propósito maior!
102.13 "Levantar-te-ás" Este VERBO (BDB 877, KB 1086) tem um vasto campo semântico. Poderia indicar
1. YHWH levantando-se de Seu trono para agir (Salmo 119.126)
2. YHWH despertando do sono (metáfora para sua falta de ação)
3. YHWH tornando-se ativo após um período de inatividade proposital
▣ "já é vinda a sua hora" O SUBSTANTIVO (BDB 417) tem a conotação de "um tempo determinado" (cf. Sl.
75.2; Dn 8.19). O conceito de que YHWH está no controle do tempo, espaço, história é central para o caráter de
um Deus verdadeiro (veja Eclesiastes 3).
102.14-17 Estes versículos implicam a destruição do templo.
1. As nações (isto é, quem fez isto) temerão, Sl. 102.15
2. YHWH edificará Sião e mostrar-lhe-á a sua glória, Sl. 102.16
3. as orações dos desamparados (ou seja, o povo de Deus exilado) serão ouvidas
4. nota Sl. 102.18-22
102.14 "teus servos amam até as pedras" Esta frase me lembra o profundo apego emocional que o judaísmo
moderno tem pelo Muro das Lamentações em Jerusalém (isto é, as pedras fundamentais do templo de
Salomão). O Judaísmo (ou seja, a Lei Mosaica) está ligado a um lugar especial de adoração (isto é, o tabernáculo,
posteriormente o templo em Jerusalém).
▣ "seu pó" Este SUBSTANTIVO (BDB 779) é frequentemente usado para os destroços das cidades destruídas (cf. 1
Rs. 20.10; Ne. 4.2, 10; Ez. 26.4, 12).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 102.18-22
18
Ficará isto registrado para a geração futura,
e um povo, que há de ser criado, louvará ao SENHOR;
19
que o SENHOR, do alto do seu santuário,
desde os céus, baixou vistas à terra,
20
para ouvir o gemido dos cativos
e libertar os condenados à morte,
21
a fim de que seja anunciado em Sião o nome do SENHOR
e o seu louvor, em Jerusalém,
22
quando se reunirem os povos
e os reinos, para servirem ao SENHOR.
102.18-22 Essa estrofe é uma promessa sobre a restauração de YHWH do Seu povo da aliança em Judá e seu
templo.
Hebreus 1 cita Sl. 102.25-27 como relacionado a Jesus. Neste sentido Sl. 102.28 relaciona-se com o novo povo
de Deus (isto é, crentes judeus e gentios, cf. Romanos 2.28-29; 9.6; Gálatas 3.7-9, 13-14, 29; 6.15- 16)!
102.19 YHWH sabe o que está acontecendo na terra (cf. Jó 28.24; Sl. 14.2; 33.13-14; 53.3; 80.14; Lm. 3.50; 5.1;
veja nota em Salmo 33.13-17). O termo "terra" (BDB 75) pode ter vários significados, veja Tópico Especial:
Terra, País, terra.
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▣ "do alto do seu santuário... os céus" Estes são paralelos. O primeiro poderia se referir ao templo no
Monte Moriá, mas quando ambos são levados em conta, refere-se a morada de YHWH acima da atmosfera da
terra.
TÓPICO ESPECIAL: CÉU
O termo hebraico (BDB 1029, KB 1559, traduzido "paraíso", "céu", "firmamento", "ar") pode referir-se a
várias coisas (i.e. uma série de cúpulas ou esferas da criação):
1. Em Gn 1.8-20 refere-se à atmosfera acima da terra onde as nvens se movem e os pássaros voam.
2. Esta abóboda (cf. Gn 1.6, 20; Is 40.22; 42.5) acima da terra é onde Deus envia a chuva (i.e., "janelas do
céu", cf. Sl 78.23-29; Ml 3.10 ou "os odres de água do céu", cf. Jó 38.37).
3. Esta abóboda é onde as estrela habitam e os planetas se movem. Poderia referir-se a todo o cosmo
criado (bilhões e bilhões de galáxias).
4. Acima desta abóboda está a morada de Deus (i.e. o terceiro ou sétimo céu, veja Tópico Especial: Ceus).
É o céu mais alto (e.g., Dt 10.14; I Rs 8.27, 30, 32; Sl 2.4; 148.4; Is 66.1).
5. As ênfases teológicas
a. Deus é o criador de tudo.
b. Ele controla a criação (i.e., luz e escuridão, chuva e seca).
c. Ele cria e coloca as luzes noturnas (sol, lua, estrelas, planetas, cometas).
d. Há esferas ou terrenos da realidade:
1) terra
2) acima da terra
3) invisível/angélico (cf. Cl 1.16)
4) a presença e morada de Deus
e. São todos conectados e controlados por Sua vontade

TÓPICO ESPECIAL: OS CÉUS
No AT o termo "céu" é geralmente plural (i.e., shamayim, BDB 1029). O termo hebraico significa "altura".
Deus habita nas alturas. Este conceito reflete a santidade e transcendência de Deus.
Em Gn 1.1 o PLURAL "céus e terra" tem sido visto como Deus criando (1) a atmosfera acima deste planeta
ou (2) uma maneira de se referir a toda realidade (i.e., espiritual e física). A partir desta compreensão básica,
outros textos foram citados como se referindo a níveis de céu: "céu dos céus" (cf. 68.33) ou "céu e o céu dos
céus" (cf. Dt 10.14; I Rs 8.27; Ne 9.6; Sl 148.4). Os rabinos presumiam que poderia haver
1. dois céus (i.e., R. Judah, Hagigah 12b)
2. três céus (Test. Levi 2-3; Ascen. de Is 6-7; Misdrash Tehillim sobre Sl 114.1)
3. cinco céus (III Baruque)
4. sete céus (R. Simonb. Lakish; II Enoque 8; Ascen. de Is 9.7)
5. dez céus (II Enoque 20.3b; 22.1)
Todos estes eram destinados a mostrar a separação de Deus da criação física e/ou Sua transcendência. O
número mais comum de céus no judaísmo rabínico era sete. A. Cohen, Everyman's Talmud [Talmude de Todo
Homem] (p. 30), diz que estava relacionado às esferas astronômicas, mas eu acho que se refere a sete sendo o
número perfeito (i.e., dias da criação com o sete representando o descanso de Deus em Gn 2.2).
Paulo, em II Co 2.2, menciona o "terceiro" céu (grego ouranos) como uma maneira de identificar a presença
pessoal, majestosa de Deus. Paulo teve um encontro pessoal com Deus!
102.20 Esses cenários referem-se aos judeus exilados (e possivelmente aos israelitas).
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102.22 Isto, assim como tantos outros Salmos no Livro IV, tem uma ênfase universal (veja Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH). A frase "o reino servirão ao SENHOR", me lembra Ap. 5.9-14 e 11.15!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 102.23-28
23
Ele me abateu a força no caminho
e me abreviou os dias.
24
Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida;
tu, cujos anos se estendem por todas as gerações.
25
Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra;
e os céus são obra das tuas mãos.
26
Eles perecerão, mas tu permaneces;
todos eles envelhecerão como uma veste,
como roupa os mudarás, e serão mudados.
27
Tu, porém, és sempre o mesmo,
e os teus anos jamais terão fim.
28
Os filhos dos teus servos habitarão seguros,
e diante de ti se estabelecerá a sua descendência.
102.23-28 Essa estrofe, como as duas anteriores, usa imagens pessoais em um sentido nacional. Isto afirma o ato
da criação de YHWH (Salmo 102.26); Ele é eterno (102.27)! Seu povo atravessou um tempo devastador (derrota,
destruição, exílio), mas Ele os restaurará (102.28) porque como o "céu e a terra" são obra de Suas mãos (cf. Salmo
8.6; Isaías 45.12; 48.13), assim também o povo da aliança (cf. Sl. 138.8; 143.5; Is. 45.11; 60.2; 64.8, até Assíria,
Is. 19.25).
102.23-24 A LXX traduz estes versículos como YHWH falando ao salmista. O livro de Hebreus 1.10-12 no NT
cita Sl. 102.25-27 como referindo-se a Jesus. A MT traduz as mesmas consoantes hebraicas de uma maneira
diferente (cf. Tyndale OT Commentaries, vol. 16, Salmos 73-150, p. 395-396).
102.23 "força" O termo (BDB 470) foi usado para expressar a força nacional sendo afetada pelo julgamento de
YHWH (cf. Lv. 26.20; Lm. 1.6, 14; Am. 2.14).
102.25-27 Estes versículos da LXX são citados em Hb. 1.10-11, onde são aplicados a Jesus (Hb 13.8).
102.27 "Tu, porém, és sempre o mesmo" YHWH não muda nem os Seus propósitos (cf. Sl. 33.11; Ml. 3.6; Tg.
1.17). Salmos 102.27 é um contraste dramático com 102.26. Até mesmo o céu e a terra passarão (cf. Is. 34.4; 51.6;
Mt. 5.18; 24.35; Mc. 13.31; Lc. 21.33; 2 Pd. 3.10; Ap. 20.11), mas não YHWH!
Para uma boa e breve discussão sobre a imutabilidade de Deus, veja Millard Erickson, Christian
Theology , 2ª ed., p. 304-308.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Este Salmo é sobre um indivíduo ou sobre a nação de Israel?
2. Explique o cenário de Sl. 102.6-7.
3. Salmo 102.14 implica uma referência à destruição do templo?
4. A ênfase universal de Sl. 102.15, 22 refere-se à restauração do exílio ou a um cenário escatológico?
5. O céu e a terra são permanentes ou transitórios?
6. Como Sl. 102.28 se relaciona com:
a. Genesis 12.1-3
b. Romanos 2.28-29
661

SALMO 103
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor pelas Misericórdias do
SENHOR
Introdução MT
Um Salmo de Davi

Louvor pelas Misericórdias
do SENHOR

Ação de Graças pela
recuperação da Doença

O Amor de Deus

Deus é amor

103.1-5

103.1-5

103.1-5

103.1-5

103.1-2
103.3-5

103.6-14

103.6-10

103.6-14

103.6-14

103.6-7
103.8-10

103.11-14

103.11-12
103.13-14

103.15-18

103.15-18

103.15-18

103.15-18

103.15-16
103.17-18

103.19-22

103.19

103.19-22

103.20-22

103.19-22

103.19-20
103.21-22

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Esta é uma das marcas de louvor no Saltério. É um companheiro do Salmo 104. O Salmo 103 centra-se
em Deus como Redentor misericordioso (YHWH, Salmos 103.1, 6, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 22 [duas vezes]),
enquanto o Salmo 104 se concentra no poder criativo de Deus (Elohim, Salmo 104.1, 33).
B. Este Salmo parece se mover da (1) experiência pessoal para (2) o culto corporativo e (3) o culto universal.
C. Breve resumo
1. Louvor a Deus por Seu amor aos indivíduos, Sl. 103.1-5
2. Louvor a Deus por Seu amor a Israel, Sl. 103.6-14
3. Louvor a Deus por Seu infinito amor ao homem finito, Sl. 103.15-18
4. Que tudo louve ao Senhor, Sl. 103.19-22
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZAFO) TEXTO: 103.1-5
1
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome.
2
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
e não te esqueças de nem um só de seus benefícios.
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3

Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades;
quem sara todas as tuas enfermidades;
4
quem da cova redime a tua vida
e te coroa de graça e misericórdia;
5
quem farta de bens a tua velhice,
de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
103.1-2, 20-22 "Bendize, ó minha alma, ao SENHOR" Quando comparamos os primeiros e os
últimos versículos deste Salmo e Salmo 104.1, 35, é óbvio que eles formam uma unidade (seis Piel
IMPERATIVOS).
▣ "bendize" Este termo (BDB 138, KB 159) é uma das duas raízes usadas para bênçãos.
1. ( אשרBDB 80) é usado 45 vezes no AT e corresponde as "bem-aventuranças" em Mt. 5.3-10 (ou seja, as
bem-aventuranças). Denota um estado de benção (cf. Salmo 1.1; 2.12; 32.1, 2; 33.12; 34.8; 40.4; etc.).
2. ( ברךBDB 138) é usado aqui (cf. Sl. 103.1, 2, 20, 21; 104.1, 35) e mais de 325 vezes no AT. Foi utilizado
para a:
a. bênção de YHWH na criação inicial - Gn. 1.22, 28
b. benção de YHWH aos Patriarcas – Gn. 12.1; 18.18; 22.17-18; 26.4; 28.14
c. maldição e a bênção da obediência a aliança - Deuteronômio 27-28 (veja também Levítico 26)
A raiz básica tem duas conotações (possivelmente relacionadas).
a. Ajoelhar
b. abençoar
103.1 "alma" Nephesh (BDB 659, KB 711-713) é o termo hebraico para "força vital". Ele é usado tanto para a
humanidade (Gn. 2.7) como para os animais (cf. Gn. 1.24; 2.19). Aqui, é paralelo com a frase seguinte, "tudo o
que há em mim", que enfatiza a tentativa do autor de louvar a Deus com todo o seu ser. Ver nota em Sl. 3.2.
▣ "Ó minha alma" Esta é uma forma literária onde o autor fala a si mesmo (cf. Salmo 42.5, 11; 43.5; 104.1, 35;
116.7). É uma maneira de se referir ao seu próprio processo de pensamento.
▣ "Seu santo nome" O restante deste Salmo, particularmente Sl. 103.8-14, descreve o caráter de Deus. Este
Salmo nos ajuda a obter uma imagem verdadeira do coração e da mente do Deus eterno, criador e redentor. Veja
Tópico Especial: Características do Deus de Israel.
103.2 "não te esqueças de nem um só de seus benefícios" No AT, para Deus esquecer é muito importante,
porque fala do Seu perdão. Mas quando uma pessoa esquece isso se remete a ingratidão ou rebelião. Uma boa
passagem paralela para a misericórdia sensível de Deus em relação ao homem caído é encontrada em Dt. 4.9, 23,
31; 6.12; 8.11, 14, 19; 9.7; 25.19. Apenas sentar e refletir sobre quem é Deus e o que Ele fez por nós traz alegria
ao coração de um verdadeiro crente.
103.3 "quem perdoa todas as tuas iniquidades" O termo (BDB 699, KB 757) para "perdoa" é usado em
hebraico apenas para o perdão de Deus. O Salmo 103.11-13 inclui três metáforas que descrevem o perdão de Deus
em termos gráficos.
▣ Observe a série de PARTICÍPIOS que descrevem por que YHWH deve ser bendito (isto é, Ele dá BENEFÍCIOS).
1. Ele perdoa todas as suas iniquidades - BDB 699, KB 757, Qal
2. Ele cura todas as suas doenças - BDB 950, KB 1272, Qal
3. Ele redime sua vida da cova - BDB 145, KB 169, Qal
4. Ele coroa-o com graça e misericórdia - BDB 742, KB 815, Piel
5. Ele farta de bens a tua velhice - BDB 959, KB 1302, Hiphil
Esta série de cinco PARTICÍPIOS cobre a vida na terra e uma vida futura no céu.
▣ "quem sara todas as tuas enfermidades" O SUBSTANTIVO hebraico para "enfermidades" (BDB 316) e
o VERBO (BDB 317 I) são usados em Dt. 29.21 no sentido de maldição por causa da desobediência de Israel à
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aliança. Devido a este uso e a várias passagens do AT que falam da cura do pecado (cf. Salmo 41.4; Isaías 1.6;
6.10; 53.5), é duvidoso que a ênfase deste versículo é sobre a cura física, embora certamente inclui isso (cf. Ex.
15.26; Dt. 32.29; Sl. 147.3). Os judeus reconheciam que o pecado e a doença estavam relacionados (cf. Tiago
5.13-18). Aqui, é paralelo a "perdoa todas as suas iniquidades."
TÓPICO ESPECIAL: CURAR É PLANO DE DEUS PARA TODAS AS ERAS?
É chocante para mim que nem todos os que foram curados no NT foram simultaneamente "salvos" (ou seja,
confiar em Cristo e ter a vida eterna). A cura física é um substituto pobre para a salvação espiritual. Milagres
apenas são verdadeiramente úteis se eles nos levam a Deus. Todos os seres humanos vivem em um mundo
caído. Coisas ruins acontecem. Deus muitas vezes escolhe não intervir, mas isso nada diz sobre Seu amor e
preocupação. Tenha cuidado ao exigir que Deus aja miraculosamente para cada necessidade, nesta era má
atual. Ele é soberano e nós não sabemos todas as implicações de qualquer situação dada.
Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar meu comentários sobre 2 Tim. 4.20 sobre Paul e cura física
(ver www.freebiblecommentary.org):
“Há tantas perguntas que gostaria de fazer aos escritores do NT Um assunto que todos os crentes pensam
sobre é a cura física. Em Atos (cf. 19.12; 28.7-9). Paul é capaz de curar, mas aqui e em 2 Cor. 12.7-10 e
Filipenses 2.25-30, ele parece incapaz. Por que alguns são curados e não todos, e há uma janela de tempo
conectado à cura, que foi fechada?
Eu certamente acredito no Pai sobrenatural, compassivo que tem e cura fisicamente como espiritualmente,
mas porque é esse aspecto de cura aparentemente presente e, em seguida, visivelmente ausente? Eu não acho
que ele está conectado a fé humana, pois certamente Paul tinha fé (cf. 2 Coríntios 12). Eu sinto que curar e
acreditar em milagres afirmou a veracidade e a validade do evangelho, que ainda o faz em áreas do mundo
onde é proclamada pela primeira vez. No entanto, sinto que Deus quer-nos a andar pela fé e não pela vista.
Além disso, a doença física é muitas vezes permitida na vida do crente:
1. como punições temporais para o pecado
2. como conseqüências da vida em um mundo caído
3. para ajudar crentes amadurecer espiritualmente
Meu problema é que eu nunca sei qual deles está envolvido! Minha oração para que a vontade de Deus seja
feita em cada caso não é a falta de fé, mas uma tentativa sincera de permitir que o Deus compassivo gracioso
trabalhar a Sua vontade em cada vida."
Aqui estão minhas conclusões
1. A cura era um aspecto significante do ministério de Jesus e dos Apóstolos.
2. Era intencionado primordialmente confirmar a sua mensagem radicalmente nova sobre Deus e Seu
reino.
3. Mostra o coração de Deus pelas pessoas feridas.
4. Deus não mudou (Ml 3.6) e Ele ainda age em amor ao curar. (todos os dons espirituais continuam, cf.
1 Cor. 12: 9,28,30).
5. Há exemplos em que a cura daqueles com grande fé não ocorreu (um livreto que tem me ajudado
nesta área é Gordon Fee, The Disease of the Health, Wealth Gospel [A Doença da Saúde, A Riqueza do
Evangelho]).
a. Paulo, II Co 12.7-10
b. Trófimo, II tm 4.20
6. Pecado e enfermidade estavam associados nos rabinos e Tiago (cf. João 9.2; Tiago 5.13-18).
7. A cura não é uma garantia da Nova Aliança. Não é parte da expiação descrita em Isaías 53 e Salmo
103, onde a cura é imagética de perdão (ver Isa. 1.5-6, onde a doença é uma metáfora para o pecado).
8. Há verdadeiro mistério sobre por que alguns são curados e alguns não são.
9. É possível que embora a cura esteja presente em todas as eras, houve um aumento significante durante
a vida de Jesus; esse aumento ocorrerá novamente antes do Seu retorno.
O autor moderno que me ajudou a perceber que a minha própria tradição demoninacional depreciou a obra
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do Espírito, especialmente os milagrosos, é Gordon Fee. Tem vários livros, mas os dois eu gosto que lidam
com esta área são
1. Paul, the Spirit, and the People of God [Paul, o Espírito, e do Povo de Deus]
2. God's Empowering Presence: The Holy Spirit and the Letters of Paul [Presença Empoderadora de
Deus: O Espírito Santo e as Cartas de Paulo]
Tal como acontece com a maioria das questões bíblicas, há dois extremos. Todos devemos caminhar na luz
que temos em amor, mas sempre aberto a mais luzes da Bíblia e do Espírito.
103. 4 "Quem... redime a tua vida" O termo "redime" (BDB 145, KB 169, Qal PARTICÍPIO ATIVO) é o mesmo
que "parente redentor" ou go'el (BDB 145, Qal PARTICÍPIO ATIVO, cf. Jó 19.25; e também a mesma raiz em Rute
4). Aqui, Deus é descrito em termos familiares íntimos, como Ele é também em Sl. 103.13.
▣ "da cova" Isso poderia ser usado no sentido de destruição física, mas por causa de seu paralelo em relação ao
termo Sheol em Sl. 16.10, parece se relacionar com a esperança do autor na vida após a morte (veja Tópico
Especial: Onde Estão os Mortos). Alguns autores até conectam Sl. 103.4b e 5 a este contexto.
▣ " te coroa de graça" O VERBO (BDB 742, KB 815) pode significar
1. coroa - LXX e a maioria de traduções inglesas
2. circunda - JPSOA, NIDOTTE, vol. 3, p. 384
Ambos fazem sentido neste contexto.
▣ "graça" O termo (BDB 933) é frequentemente usado para YHWH (cf. Êxodo 33.19; Deuteronômio 13.17;
30.3; 2 Reis 13.23; Isaías 14.1; 30.18; 49.10, 13; 54.8, 10; 55.7; 60.10). Foi usado em Sl. 102.14 para descrever os
sentimentos dos exilados sobre o templo destruído (Lm. 3.22).
▣ "quem farta de bens a tua velhice" Este é um versículo muito difícil de traduzir por causa da incerteza do
termo hebraico, "velhice". Literalmente, significa "ornamentos" (BDB 725). A tradução da King James, "boca", é
obviamente incorreta. A tradução ASV, juntamente com a Septuaginta e a Vulgata, usa "desejo", que parece ser
um significado derivado do termo original, enquanto que a maioria das traduções modernas usam uma emenda
textual para trazer o conceito de vida ou vida prima (cf. NEB, RSV, TEB e JPSOA). A AB (Michael Dahood,
p.26) vê isto como se referindo à eternidade (isto é, a vida com Deus no céu). A UBS Text Project dá a
"ornamentos" uma classificação "B" (alguma dúvida).
▣ "que a tua mocidade se renova como a da águia" O conceito de "águia" fez com que alguns comentaristas
entendessem este versículo de duas maneiras diferentes.
1. referindo-se à vigorosa força das águias (cf. Isaías 40.31)
2. a alusão mítica à fênix, ave que volta à vida após a morte (cf. a tradução RSV, possivelmente Jó 29.18)
3. a mudança das águias para obter novas penas (NET Bible)
O termo traduzido para "águia" (BDB 676) pode se referir a uma águia ou um abutre. Neste contexto de
misericórdia e graça de YHWH, a "águia" é a melhor escolha (cf. Êxodo 19.4; Deuteronômio 32.11; Isaías 40.31).
O VERBO "renova" (BDB 293, KB 293) é raro (cf. 1 Sm. 11.14; 2 Cr. 15.8; 24.4, 12; Jó 10.17; Is. 61.4; Lm.
5.21) e é usado apenas três vezes no Saltério.
1. Sl. 51.10 - renova um espírito firme em mim (Piel IMPERFEITO)
2. Sl. 103.5 - renova como a águia (HITHPAEL IMPERFEITO)
3. Sl. 104. 30 - renovas a face da terra (Piel IMPERFEITO)
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 103.6-14
6
O SENHOR faz justiça
e julga a todos os oprimidos.
7
Manifestou os seus caminhos a Moisés
e os seus feitos aos filhos de Israel.
8
O SENHOR é misericordioso e compassivo;
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longânimo e assaz benigno.
9
Não repreende perpetuamente,
nem conserva para sempre a sua ira.
10
Não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
11
Pois quanto o céu se alteia acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
12
Quanto dista o Oriente do Ocidente,
assim afasta de nós as nossas transgressões.
13
Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o SENHOR se compadece dos que o temem.
14
Pois ele conhece a nossa estrutura
e sabe que somos pó.
103.6, 7 "O SENHOR faz justiça" O termo "faz justiça" é usado de duas maneiras no AT.
1. para descrever a santidade de Deus
2. para descrever os atos de salvação de Deus (ou seja, libertação)
Parece que nestes dois versículos temos uma descrição dos acontecimentos do êxodo e da peregrinação no
deserto. Portanto, esta é uma ação de graças tríplice pelo ato de graça de Deus:
1. na libertação do Egito
2. em revelar-Se a Moisés
3. na paciência com o povo durante a peregrinação no deserto
▣ "julga a todos os oprimidos" Há duas maneiras de interpretar textos como este.
1. Deus cuida dos fracos, dos pobres e dos impotentes (isto é, Ex. 22.22-24; Dt. 10.17-19; Sl. 68.5).
2. O AT viu a prosperidade como um sinal do favor de Deus, e muitas vezes a conclusão lógica era que ele
tinha rejeitado os outros por causa de seus pecados (isto é, Jó, Salmo 73), mas é possível ver o amor
repetidamente declarado de Deus por eles como uma maneira literária de mostrar / afirmar Seu amor e
cuidado por todos!
103.7 "Manifestou os seus caminhos a Moisés" YHWH revelou-se a Moisés, cf. Êxodo 1920; 33.13; Sl. 99.7. O AT é inspirado, a revelação eterna (Mt. 5.17-19), mas deve ser lembrado que Jesus é a
revelação final (Mt. 5.21-48). Ele é o único intérprete apropriado da Escritura. Ele é senhor das Escrituras! A
revelação mosaica ainda funciona na santificação, mas não na justificação.
TÓPICO ESPECIAL: VISÕES DE PAULO DA LEI DE MOSAICA
É boa e de Deus (cf. Rm 7.12, 16).
A. Não é o caminho para a justiça e aceitação por Deus (pode até ser uma maldição, cf. Gálatas 3). Veja o
Tópico Especial: Lei mosaica e o Cristão.
B. É ainda a vontade de Deus para os crentes porque é a auto-revelação de Deus (Paulo freqüentemente cita
o AT para convencer e/ou encorajar os crentes).
C. Os crentes são informados pelo AT (cf. Rm 4.23, 24; 15.4; I Co 10.6, 11), mas não salvos pelo AT (cf.
Atos 15; Romanos 4; Gálatas 3; Hebreus). Ele funciona em santificação, mas não justificação.
D. Funciona na nova aliança para:
1. mostrar a pecaminosidade (cf. Gl 3.15-29)
2. guiar a a humanidade remida na sociedade
3. informar decisões éticas cristãs
É este espectro teológico de maldição e transitório para bênção e permanência que causa o problema ao tentar
compreender a visão de Paulo da Lei Mosaica. Em A Man in Christ [Um Homem em Cristo], James Stewart
mostra o pensamento e escrito paradoxal de Paulo:
"Você normalmente esperaria um homem que estava se colocando para construir um sistema de pensamento e
doutrina para fixar tão rigidamente quanto possível os significados dos termos que ele empregava. Você
esperaria que ele aspirasse à precisão na fraseologia de suas idéias principais. Você exigiria que uma palavra,
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uma vez usada por seu escritor num sentido mantenha, deveria carregar esse sentido todo o tempo. Mas
procurar isso de Paulo é ficar desapontado. Muito da sua fraseologia é fluida, não rígida... ‘A lei é santa’ ele
escreve, ‘no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus’ (Rm 7.12, 22) mas é claramente um outro
aspecto da nomos que o faz dizer em outro lugar, ‘Cristo nos resgatou da maldição da lei’ (Gl 3.13)” (p. 26).
TÓPICO ESPECIAL: INSPIRAÇÃO
Esta é a afirmação de fé de que Deus está ativamente envolvido através do Seu Espírito no registro de Seus
atos, promessas e vontade para a humanidade. Isto é "a" auto-revelação divina! Essa divulgação é chamada de
"revelação". O Seu registro para as gerações futuras é chamada de "inspiração".
O único uso da palavra "inspiração" na Bíblia está em 2 Tm. 3.16 e é literalmente "Deus exalou". Observe
que "Escritura" no NT sempre se refere ao AT (isto é, 2 Tm. 2.15 e refere-se à educação judaica de
Timóteo). Observe que o propósito das Escrituras é dividida em duas partes.
3. A sabedoria que leva à salvação, 2 Tm. 2.15
4. O treinamento em justiça, 2 Tm. 2.16
Observe como Jo. 5.39; 1 Co. 15.3-4; e 1 Pd. 1.10-12 veem o AT como apontando para Cristo. O próprio
Jesus afirma isso em Lucas 24.25-27! O Espírito conduziu os escritores do AT (cf. 2 Pd. 1.20-21). A igreja
aceitou o canon (veja Tópico Especial. Canon) do AT. Eles o viram como totalmente inspirado (cf. Mt. 5.1719). No entanto, eles também perceberam que o NT, que contém as palavras e ações de Jesus, era a revelação
final (cf. Mt. 5.21-48; Hb. 1.1-2). Jesus é a revelação completa, final e plena de YHWH (cf. Jo. 1.1-5, 14; Cl.
1.15-16). Ele cumpre a promessa do AT sobre o Messias (cf. Mt. 26.31, 56; 14.27, 49; Lc. 20.17; Jo. 12.1416; 13.18; 15.25; 17.12; 19.24-36; At. 1.16; 3.18, 21-26; 4.25-28).
O Espírito deve abrir a mente e o coração antes que alguém possa entender (cf. At. 8.34-35; 13.27). O
Espírito conduziu os escritores bíblicos a expressarem em palavras humanas, expressões idiomáticas e
ilustrações as verdades da auto-revelação de Deus em Jesus (cf. Jo. 14.26; 15.26-27; 1 Co. 2.10-11,13-16).
Uma boa e breve discussão está em Millard J. Erickson, Christian Theology, 2a ed., p. 224-245.
Também uma boa discussão sobre o processo literário de uma sociedade "oral" baseada em documentos
escritos está em John H. Walton e D. Brent Sandy, The Lost World of Scripture (2013).
TÓPICO ESPECIAL: ILUMINAÇÃO
Deus agiu no passado para Se revelar claramente à humanidade (isto é, criação, dilúvio, chamada de
Patriarcas, êxodo, conquista, etc.). Na teologia isto é chamado “revelação”. Ele selecionou certos homens para
registrar e explicar esta auto-revelação (por exemplo, João 14.26; 16.12-15). Na teologia isto é chamado
“inspiração”. Ele enviou Seu Espírito para ajudar os leitores compreender Sua palavra. Na teologia isto é
chamado “iluminação”. O problema surge quando nós afirmamos que o Espírito está envolvido na
compreensão da palavra de Deus – então por que há tantas interpretações Dele e de Sua vontade e caminho?
Parte do problema está na pré-compreensão ou experiências pessoais do leitor. Muitas vezes uma pauta
pessoal é dirigida usando a Bíblia de uma maneira texto-prova ou atomística. Muitas vezes uma rede teológica
é imposta sobre a Bíblia permitindo-lhe falar somente em certas áreas e de maneiras selecionadas. Iluminação
simplesmente não pode ser igualada com inspiração embora o Espírito Santo esteja envolvido em cada uma.
Inspiração (veja Tópico Especial: Inspiração) cessou com o NT (ou seja, Judas 3, 20). As maiorias dos textos
do NT que dizem respeito à iluminação se referem ao conhecimento sobre o evangelho e a vida de Cristo (isto
é, Rom. 8.12-17; 1 Coríntios 2.10-13; Ef. 1.17-19; Fl 1.9-11; Colossenses 1.9-13; 1 João 2.20-27). Isso, na
realidade, é uma das promessas da "nova aliança" (cf. Jer 31.31-34, esp v 34).
A melhor abordagem pode ser tentar afirmar a idéia central de um parágrafo, não interpretar cada detalhe
do texto. É um pensamento tópico que expressa a verdade central do autor original. Esboçar o livro ou unidade
literária ajuda alguém a seguir a intenção do autor original inspirado. Nenhum intérprete é inspirado. Nós não
podemos reproduzir o método de interpretação (da inspiração) do escritor bíblico. Nós podemos e devemos
tentar compreender o que eles estavam dizendo à sua época e então comunicar essa verdade para nossa própria
época. Há partes da Bíblia que são ambíguas ou ocultas (até certo um tempo ou período). Haverá sempre
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discordâncias sobre alguns textos e assuntos, mas nós devemos afirmar claramente as verdades centrais e
permitir liberdade para interpretações individuais dentro do limite da intenção do autor original. Os intérpretes
devem caminhar na luz que eles têm, sempre estando abertos para mais luz da Bíblia e do Espírito. Deus nos
julgará baseado no nível de nossa compreensão e como nós vivemos essa compreensão.
▣ "seus caminhos" Este é um dos vários termos usados para descrever a revelação de YHWH. Veja Tópico
Especial Termos da Revelação de Deus.
103.8 "O SENHOR é misericordioso e compassivo; longânimo e assaz benigno" Esta é a primeira frase de
uma série para descrever a natureza de Deus. Parece ser uma alusão a Êxodo 34.6, 7. Estes atributos de Deus são
afirmados repetidas vezes nas Escrituras (cf. Números 14.18; Deuteronômio 4.31; Neemias 9.17; Salmo 86.15;
145.8; Joel 2.13; Jonas 4.2). Veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel.
103.9 "Não repreende perpetuamente" Quando se lê isso em inglês, parece implicar que Deus nem sempre terá
paciência com a humanidade caída, mas isto é uma expressão idiomática hebraica para exatamente o oposto! Ele
sempre terá paciência com Sua criação especial (cf. Gênesis 6.3; Isaías 57.16).
▣ O termo "repreende" (BDB 936, KB 1224, Qal IMPERFEITO) é um termo que se refere a ACUSAÇÕES legais (cf.
Jr. 3.5, 12). O coração de Deus está sempre disposto a voltar-se para nós quando nos voltamos para Ele (Tiago
4.8)!
103.10 "Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades" Os
seguidores fieis não são punidos em relação a seus pecados nem recompensados com base em seus esforços. Este
versículo, obviamente, continua o pensamento de Sl. 103.9, e Israel sabia bem a verdade.
103.11 " Pois quanto o céu se alteia acima da terra" Esta é a primeira de três metáforas para descrever a graça
ilimitada de Deus. Para "céus" veja Tópico Especial: Céu e Tópico Especial: Céu e Terceiro Céu. Observe o
paralelo em Is. 55.9.
▣ "para com os que o temem" O VERBO (BDB 431, KB 432, Qal PARTICÍPIO ATIVO) denota "respeito",
"temor". Esta frase é um título recorrente para os seguidores fiéis (cf. Salmos 15.4; 25.12, 14; 103.13;
118.4). Veja Tópico Especial: Temor (AT),
103.12 "quanto dista o Oriente do Ocidente" As raízes etimológicas hebraicas de "oriente" e "ocidente"
referem-se ao nascer e pôr-do-sol. Como a altura dos céus não pode ser comparada com a graça de Deus, assim, a
extensão da terra de horizonte a horizonte não pode ser comparar com a graça de Deus. Quando se compara isto
com Is. 38.17; 44.22; Mq. 7.19, o impacto metafórico total da graça de Deus é esmagador!
▣ "afasta de nós as nossas transgressões" O termo "remover" (BDB 934, KB 1221) significa "sem relação
com", que ilustra a completa remoção da pena e culpa do pecado por um Deus gracioso.
Esta é a justificação do AT pela graça! Quando Deus perdoa (por causa de quem Ele é), Ele esquece (cf. Isaías
1.18; 38.17; 43.25; 44.22; Miquéias 7.19)! Nosso passado é perdoado e esquecido. Agora devemos viver vidas de
acordo com a vontade de Deus no futuro. Muitos crentes podem afirmar intelectualmente o perdão de Deus, mas
nunca abraçaram o esquecimento de Deus!
Observe que em Sl. 103.12-13 há duas palavras que começam com ר, e estas aparecem duas vezes. Este é um
óbvio jogo de som (como é o som tríplice em Sl. 103.10 e 11).
103.13 "como um pai se compadece de seus filhos" Aqui está outra metáfora de família para descrever o amor
de Deus (cf. Ex. 4.22; Dt. 1.31; 8.5; Sl. 27.10; Pv.3.12; Is. 49.15; 63.16; 64.8; Jr 31.9; Os. 11.1; Ml. 1.6). Esta é a
possível origem do termo de Jesus para descrever Deus como Pai (veja Tópico Especial: Pai e Tópico Especial: A
paternidade de Deus).
Este versículo foi usado no Judaísmo no Dia da Expiação (veja Levítico 16). Foi citado quando um dos dois
bodes expiatórios foi empurrado sobre o penhasco (ou seja, levou o pecado para longe do acampamento).
668

▣ "se compadece dos que o temem" Deve ser lembrado que, embora a graça iniciadora de Deus seja
fundamental na fé bíblica, Ele exige que a humanidade responda de uma maneira inicial e contínua (cf. Salmo
103.17, 18 para uma ênfase tríplice sobre este aspecto condicional da parte da humanidade).
O VERBO "temem" (BDB 431, KB 432, Qal PARTICÍPIO ATIVO) denota aqueles que reverenciam a Deus pela fé
e fidelidade. Veja a nota completa sobre os aspectos positivos e negativos do "temor" em Sl. 15.2-5. Veja Tópico
Especial: Temor (AT).
103.14 "Pois Ele conhece a nossa estrutura" Este é o termo hebraico yetzer (BDB 428), que significa
"intenção". Deus conhece nossos pensamentos e ainda nos ama (cf. Gn. 6.5; 8.21). É interessante que, em geral,
os rabinos não acreditaram no pecado original (Gênesis 3), mas mantiveram a teoria dos dois yetzers (ou seja, a
intenção boa e a intenção maligna). Disseram que cada pessoa tem um cão preto e um cão branco dentro deles e o
que é alimentado se torna maior e mais forte. Esta é uma ênfase na responsabilidade humana, que é certamente
uma meia verdade (veja Tópico Especial: Eleição / Predestinação e a Necessidade de um Equilíbrio Teológico).
A NRSV e a JPSOA veem o VERBO de Sl. 103.4a como referindo-se à criação de Adão (Gênesis 2.7; 3.19) ou a
todos os humanos (Salmo 139.15). A TEV e a NJB assumem que se refere ao que os seres humanos são feitos (ou
seja, argila, pó).
▣ "sabe que somos pó" Esta metáfora implica a criação inicial (cf. Gênesis 2.7; 3.19; Jó 34.15; Sl. 104.29; Ec.
3.20; 12.7). Fala da fragilidade da humanidade (cf. Jó 10.9; Sl. 78.39), que introduz a próxima seção, Sl. 103.1518.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 103.15-18
15
Quanto ao homem, os seus dias são como a relva;
como a flor do campo, assim ele floresce;
16
pois, soprando nela o vento, desaparece;
e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar.
17
Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem,
e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos,
18
para com os que guardam a sua aliança
e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
103.15, 16 "Quanto ao homem, os seus dias são como a relva" Esta estrofe (Salmo 103.15-18) é uma ênfase na
eternidade de Deus e na insignificante finitude da humanidade. Esta mesma metáfora é usada várias vezes no AT
(cf. Jó 14.1, 2; Sl. 90.5, 6; Is. 40.6-8), e no NT (1 Pedro 1.24-25).
103.17-18 Esses versículos contêm uma série tríplice que descreve a necessidade da humanidade de responder ao
amor iniciador de Deus (isto é, o livre arbítrio humano).
1. Sl. 103.17, aqueles que o temem
2. Sl. 103.18, aqueles que guardam Sua aliança
3. Sl. 103.18, aqueles que se lembram de Seus preceitos e os cumprem
103.17 "a misericórdia do SENHOR" Isto se refere à fidelidade da sua aliança. Veja Tópico Especial:
Benignidade (Hesed).
▣ "de eternidade a eternidade" Esta é a duplicação de 'olam (BDB 761, cf. Salmo 90.2). Veja Tópico Especial:
Pra Sempre ('olam).
▣ "e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos" Conhecemos partes do Pentateuco que Deus visita a iniquidade do
pai sobre os filhos até a terceira e quarta geração (cf. Êx. 20.5; Dt. 5.9). No entanto, para aqueles que O amam,
Ele visita Suas bênçãos à milésima geração (cf. Dt. 5.10; 7.9)! A fé e a fidelidade em YHWH se movem através
das famílias (cf. Dt. 4.9; 6.7, 20-25; 11.19; 32.46), assim como o pecado e a rebelião.
103.18 "guardam" A obediência é crucial para a aliança. O Deus soberano inicia e estabelece limites, mas exige
que o Seu povo obedeça (veja Tópico Especial: Guardar, cf. Deuteronômio 4.2, 6, 9, 40; 5.10, 12, 29, 32; 6.2, 3,
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17, 25; 7.8, 9, 11, 12). Este conceito de ouvir a palavra de Deus e, em seguida, obedecer vem da palavra
hebraica Shema (BDB 1033, cf. Deuteronômio 4.1; 5.1; 6.3, 4; 9.1; 20.3; 27.10; 33.7). Jesus fez este mesmo ponto
em Lucas 6.46!
▣ "aliança" Veja Tópico Especial: Aliança.
NASB (ATUALIZADO) Texto: 103.19-22
19
Nos céus, estabeleceu o SENHOR o seu trono,
e o seu reino domina sobre tudo.
20
Bendizei ao SENHOR, todos os seus anjos,
valorosos em poder, que executais as suas ordens
e lhe obedeceis à palavra.
21
Bendizei ao SENHOR, todos os seus exércitos,
vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade.
22
Bendizei ao SENHOR, vós, todas as suas obras,
em todos os lugares do seu domínio.
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR
103.19 "o Seu reino domina sobre tudo" O termo "tudo" é uma referência ao louvor devido a Deus pelo
universo. Ele o fez; o universo o louva, tanto o animado como inanimado.
103.20 "Bendizei ao SENHOR, todos os seus anjos" Isto descreve os servos pessoais e conscientes de
Deus. Houve alguma discussão sobre o termo, "Seus exércitos" (BDB 838) em Sl. 103.21, que alguns veem como
outros grupos de anjos. O termo geralmente significa "exército". No entanto, por causa do louvor do inanimado de
Sl. 103.22, outros viram "Seus exércitos" como referindo-se aos céus estrelados (Deuteronômio 4.19; Salmo 19.16).
Observe que os fiéis seguidores devem obedecer a YHWH, assim também, os anjos devem obedecer (cf. Hb.
1.6-14).
103.22 Toda a natureza, os animais, os seres humanos e os anjos louvam a Deus (cf. Filipenses 2.9-11). Bênção e
louvor são devidos ao Criador (Salmo 104) e Redentor (Salmo 103) de tudo! Mal posso esperar para fazer parte
deste grande coro (Ap. 5.9-14)!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual é a verdade central deste Salmo?
2. Como este Salmo está relacionado com o Salmo 104?
3. A cura é uma promessa específica na expiação de Cristo? (cf. Isaías 53.5)
4. A aliança é condicional ou incondicional? Explique.
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SALMO 104
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O Cuidado do SENHOR sobre
todas as suas obras
Sem Introdução MT

Louvor ao SENHOR
SOBERANO pela Sua
Criação e Providência

Hino a Deus, o
Criador

Em Louvor ao Criador

As Glórias da Criação

104.1-4

104.1-2

104.1-4

104.1-4

104.1-2a
104.2b-4

104.3-4
104.5-9

104.5-9

104.5-9

104.5-9

104.5-6
104.7-9

104.10-13

104.14-17

104.10-13

104.14-18

104.10-13

104.10-12

104.10-12

104.13-15

104.13-15

104.16-18

104.16-18

104.19-23

104.19-21

104.14-23

104.18-23
104.19-23

104.22-23
104.24-26

104.24-26

104.24-26

104.24-26

104.24
104.25-26

104.27-30

104.27-30

104.27-30

104.27-30

104.27-28
104.29-30

104.31-35

104.31-32

104.31-35

104.31-32

104.31-32

104.33-35b

104.33-35b

104.33-35b

104.35c-d

104.35c-d

104.35c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc

CONHECIMENTOSCONTEXTUAIS
a. É óbvio que o Salmo 103 e 104 formam um par teológico. Isso pode ser visto como os versículos de
abertura e fechamento, pois são exatamente iguais ("bendize", Piel IMPERATIVO). O significado desta forma
párea pode estar nos dois assuntos gerais destes Salmos. O Salmo 103 é o amor da aliança de YHWH como
Redentor e o Salmo 104 mostra Deus (Elohim) como o Criador. Os nomes para Deus refletidos na abertura
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de ambos os Salmos é YHWH, o nome da aliança para Deus, e Elohim, o nome geral para Deus. Os judeus
dizem que o Salmo 103 descreve YHWH em Sua misericórdia na aliança e o Salmo 104
descreve Elohim como Criador. Essa tradução muito melhor do que a vista na teoria JEDP como recurso de
crítica que era tão popular no século XIX (veja Introdução a Gênesis)
b. Este Salmo é muito semelhante ao hino egípcio a Aton (ANET 369-371), de Akhenaten IV (13751357 AC). Embora haja uma semelhança, há também diferenças óbvias. Sabemos que a Literatura da
Sabedoria foi compartilhada entre muitas culturas na ANE, e pode haver uma semelhança proposital entre o
hino egípcio ao deus-sol e ao Deus Criador Redentor no Salmo 103 e 104. Para os paralelos da ANE veja
1. The IVP Bible Background Commentary, pp. 548-550
2. Hard Sayings of the Bible , pp. 277-278
3. Encyclopedia of Bible Difficulties, pp.239-240
4. Ancient Near Eastern Thought and the OT, pp. 165-199
c. É um tanto estranho que a criação consciente de Deus (cf. Fp. 2.10), tanto os anjos quanto os seres
humanos, sejam pouco enfatizados no Salmo 104. De fato, o texto hebraico de Sl. 104.4 parece se referir
simplesmente aos elementos da natureza e não ao mundo angélico. A humanidade é aludida brevemente em
Sl. 104.14 e 23, mas apenas como um contorno e não como um ponto chave.
d. Este Salmo parece refletir, em grau limitado, Gênesis 1.
1. Dia 1, Gênesis 1.1, os céus - Sl. 104.1-4
2. Dias 2-3, Gênesis 1.6-9, terra - Sl. 104.5-9
3. Dia 3, Gênesis 1.10-17, comida e água - Sl. 104.13-17
4. Dia 4, Gênesis 1.14-19, sol e lua - Sl. 104.19-23
5. Dia 5, Gênesis 1.20-23, pássaros e peixes - Sl. 104.24-26
6. Dia 6, Gênesis 1.24-26, animais e seres humanos - (veja c acima)
7. Dia 6, Gênesis 1.29-31, o cuidado de Deus - Sl. 104.27-30
8. Dia 7, Gênesis 2.1-3, o sétimo dia de descanso - Sl. 104.31-34
9. além do dia 7 (ou seja, a Queda de Gênesis 3) - Sl. 104.35
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.1-4
1
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR!
SENHOR, Deus meu, como tu és magnificente:
sobrevestido de glória e majestade,
2
coberto de luz como de um manto.
Tu estendes o céu como uma cortina,
3
pões nas águas o vigamento da tua morada,
tomas as nuvens por teu carro
e voas nas asas do vento.
4
Fazes a teus anjos ventos
e a teus ministros, labaredas de fogo.
104.1 "Bendizei, ó minha alma, ao SENHOR" Esta é a maneira que tanto o Salmo 103 quanto o 104 começam e
terminam (isto é, os Piel IMPERATIVOS). É um louvor a YHWH pela totalidade de Sua mais alta criação
(humanos, cf. Gn. 1.26-27).
▣ "SENHOR, Deus meu, como tu és..." Salmo 104.1 usa dois verbos PERFEITOS que descrevem Deus, seguido
de sete PARTICÍPIOS descrevendo suas ações.
1. Tu és magnificente - BDB 152, KB 178, Qal PERFEITO, cf. Dt. 3.24; 2 Sm. 7.22; 1
Cr. 16.25; Sl. 35.27; 40.16; 48.1; 70.4; 86.10; 96.4; 145.3; Ml.1.5
2. sobrevestido - BDB 527, KB 519, Qal PERFEITO
a. glória (BDB 217, Jó 40.10; Salmo 96.6)
b. Majestade (BDB 214; Sl. 93.1)
O Salmo 104.2-4 lista suas atividades na criação inicial do reino celestial.
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1. Ele se cobre com a luz - BDB 741, KB 813, Qal PARTICÍPIO, cf. Sl. 36.9; Dn. 2.22; 1 Tm. 6.16; Tg. 1.17; 1
Jo. 1.5.
cf. Jó
2. Ele
estende
o
céu
BDB
639,
KB
692, Qal PARTICÍPIO,
9.8; 37.18; Is. 40.22; 42.5; 45.12; Jr. 10.12; Zc. 12.1
3. Ele põe nas águas o vigamento da tua morada - BDB 900, KB 1138, Piel PARTICÍPIO
4. Ele faz das nuvens Seu carro - BDB 962, KB 1321, Qal PARTICÍPIO
5. Ele voa nas asas do vento - BDB 229, KB 246, Piel PARTICÍPIO, cf. 2 Sm. 22.11; Sl. 18.10
6. Ele faz do vento Seus anjos BDB 793, KB 889, Qal PARTICÍPIO
7. Ele faz das labaredas de fogo Seus ministros - VERBO assumido a partir do número 6.
a. Labaredas de fogo - BDB 529, KB 521, Qal PARTICÍPIO
b. Ministros - BDB 1058, KB 1661, Piel PARTICÍPIO
104.2 "Coberto de luz" Porque em outros lugares nos Salmos a alusão é a Gênesis 1, alguém quer ver isso como
referindo-se a Gênesis 1.3-5, mas note que é Deus mesmo que está sendo descrito, não uma terra vazia e sem
forma.
A luz é um tema recorrente bíblico da verdade, cura, revelação e bondade. Deus a veste e a fala no nosso
mundo!
▣ "como de um manto" Este é um conceito comum no antigo Oriente Médio (cf. Isaías 42.5; Jó 9.8; Salmo
104.2; Jeremias 10.12; 51.15; Zacarias 12.1). No livro egípcio Book of the Dead, o céu é descrito como uma
"pele". No Rig Veda, o céu é descrito como "esticado como uma pele". Isto é simplesmente uma maneira
metafórica de falar da abóbada do céu (isto é, a atmosfera deste planeta) acima da terra. É uma linguagem
metafórica.
104.3a Isto fala dos pilares que estão assentados sobre a rocha da terra (cf. Salmos 24.2; 104.5; Jó 38.4), sobre os
quais os céus (ou seja, a atmosfera onde a umidade é armazenada) repousam (cf. Amós 9.6).
No entanto, este versículo também pode se referir aos pilares fundados sobre as águas dos céus (ou seja, a
atmosfera, cf. Gn. 1, 7). O cenário é ambíguo e não deve ser entendido literalmente. Por favor, leia o meu
comentário sobre Gênesis 1-11.
Nesta questão sobre a discussão de YHWH criar Seu palácio / templo acima das águas da atmosfera, eu
gostaria de mencionar um novo livro de John Walton, The Lost World of Genesis One, tem sido muito útil para
mim na interpretação de Gênesis 1. Ele afirma que Gênesis 1 é um relato da ANE sobre YHWH construir Seu
templo universal (cf. Hb. 8.2, 5; 9.23-24). Penso que este texto também fala disso.
A AB sugere uma conexão com o VERBO (BDB 900, KB 1138) e "armazena" (página 34), e traduz a linha
como "que armazenou com água os vigamentos de Tua morada". Observe Jó 37.9 como um possível paralelo (ou
seja, "morada"); Observe também Jó 38.22.
▣ "tomas as nuvens por teu carro" A Septuaginta refere isto aos espíritos angélicos e é seguido por Hb. 1.7,
mas no contexto a língua hebraica quase exige que estes sejam simplesmente elementos naturais que Deus usa e
controla para seus próprios propósitos (cf. Isaías 19.1). A palavra "vento", tanto em hebraico como em grego,
pode se referir a "vento", "respiração" ou "espírito". Veja Tópico Especial: Respiração, Vento, Espirito.
As nuvens são os meios tradicionais de transporte da divindade (cf. Dn. 7.13; Mt. 24.30; 26.64; At. 1.9-11 e
Ap. 1.7). A imagem lembra a nuvem de Shekinah da experiência do êxodo do AT (cf. Ex. 13.21, 22; 14.19, 20,
24; 16.10; 19.9, 16; 24.15, 16, 18; 34.5; 40.34-38), que simboliza a presença de Deus com Seu povo.
▣ "e voas nas asas do vento" Veja nota em Salmo 18.10.
104.4 A criação física (isto é, o vento e o fogo, veja Salmo 148.8) é o servo de YHWH (cf. LXX, citada em
Hb.1.7, personifica os aspectos físicos em servos). Este versículo não se refere, em contexto, à "revelação natural"
(cf. Salmo 19.1-6), mas à intimidade de YHWH com Sua criação física, especialmente este planeta. CS Lewis
chamou a terra de "o planeta tocado".
A UBS Handbook (página 879) usa uma boa representação pictórica das antigas imagens hebraicas das
camadas deste planeta.
1. o céu acima (a morada de Deus)
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2. água
3. firmamento (cúpula dura com janelas, cf. Salmo 78.23; Ml. 3.10)
4. atmosfera (nuvens, pássaros)
5. pilares que sustentam os céus (cf. Salmo 104.3)
6. terra (plano)
7. Pilares da terra nas profundezas (cf. 1 Samuel 2.8; Salmo 75.3)
8. Sheol sob a terra
Veja Conhecimentos Contextuais B. nº 4.
▣ "fogo" Veja Tópico Especial: Fogo.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.5-9
5
Lançaste os fundamentos da terra,
para que ela não vacile em tempo nenhum.
6
Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste;
as águas ficaram acima das montanhas;
7
à tua repreensão, fugiram,
à voz do teu trovão, bateram em retirada.
8
Elevaram-se os montes, desceram os vales,
até ao lugar que lhes havias preparado.
9
Puseste às águas divisa que não ultrapassarão,
para que não tornem a cobrir a terra.
104.5-9 Em Gênesis 1, a única coisa que Deus não falou para existir foi a "água". Esta estrofe descreve (assim
como faz Salmo 104.3) Seu controle sobre as águas (cf. Gn. 1, 6-8, as águas acima; Gênesis 1.9-10, as águas
abaixo). Jó 38.8-11 forma um paralelo teológico.
104.5 A ordem criada por Deus é segura (cf. 1 Cr. 16.30; Salmo 24.1-2; 2 Tm. 2.19, Hb. 11.10).
Esta mesma imagem é usada para a vinda do Messias (isto é, a Pedra Angular, cf. 1 Coríntios 3.11; Ef. 2.20; 1
Pd. 2.6-8).
TÓPICO ESPECIAL: PEDRA ANGULAR
I. Usos do AT
A. O conceito de uma pedra como um item resistente e durável que fazia uma boa fundação era usado
para descrever YHWH (cf. Jó 38.6; Sl. 18.2 usa duas palavras para "pedra", BDB 700, 849).
B. Depois desenvolveu-se num título messiânico (cf. Gn 49.24; Sl 118.22; Is 28.16).
C. O termo "pedra" ou "rocha" passou a representar um juízo de YHWH do Messias (cf. Is 8.16 [BDB 6
“construir” BDB 103]; Dan. 2.34-35,44-45 [BDB 1078]).
D. Isto se desenvolveu numa metáfora de construção.
1. pedra de fundação, a primeira colocada, que era segura estabelecia os ângulos para o resto do
edifício, chamada "pedra angular”
2. poderia também referir-se à pedra final colocada no lugar, que mantém as paredes unidas (cf. Zc
4.7; Ef 2.20, 21), chamada "cabeça de esquina”, do hebraico rush (cabeça)
3. poderia referir-se à "pedra principal”, que está no centro do arco do vão da porta e suporta o peso
da parede toda
II. Usos do NT
A. Jesus citou o Sl 118 várias vezes em referência a Si mesmo (cf. Mt 21.41-46; Marcos 12.10, 11; Lc
20.17)
B. Paulo usa o Sl 118 em conexão com a rejeição de YHWH do Israel rebelde e incrédulo (cf. Rm 9.33)
C. Paulo usa o conceito de uma "pedra angular” em Ef 2.20-22, em referência a Cristo
D. Pedro usa este conceito de Jesus em I Pe 2.1-10. Jesus é a pedra angular e os crentes são as pedras
vivas (i.e., os crentes como templos, I Cor. 6.19), edificados nEle (i.e., Jesus é o novo Templo, cf.
Marcos 14.58; Mt 12.6; João 2.19, 20). Os judeus rejeitaram a exata fundação da sua esperança quando
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rejeitaram a Jesus como Messias.
III. Declarações Teológicas
A. YHWH permitiu a Davi/Salomão construir um templo. Ele lhes disse que se eles guardassem a
aliança, Ele os abençoaria e estaria com eles (cf. II Samuel 7), mas se eles não guardassem, o templo
estaria em ruínas (cf. I Rs 9.1-9)!
B. O judaísmo rabínico focou na forma e no ritual, e negligenciou o aspecto da fé pessoal (cf. Jr 31.3134; Ez 36.22-38). Mas Deus busca um relacionamento piedoso, diário, pessoal com os que foram criados
à Sua imagem (cf. Gn 1.26, 27). Lucas 20.17, 18 contém palavras assustadoras de juízo, como faz Mt
5.20, dirigidas ao judaísmo.
C. Jesus usou o conceito de um templo para representar Seu corpo físico (cf. João 2.19-22). Isto
continua e expande o conceito de que a fé pessoal em Jesus como o Messias é a chave para o
relacionamento com YHWH (i.e., João 14.6; I João 5.10-12).
D. A salvação é destinada a restaurar a imagem danificada de Deus nos seres humanos (Gn 1.26, 27 e
capítulo 3) de modo que a comunhão com Deus seja possível. O alvo do cristianismo é a semelhança
com Cristo agora. Os crentes devem tornar-se pedras vivas (i.e., pequenos templos edificados
sobre/modelados por Cristo).
E. Jesus é o fundamento da nossa fé e a pedra principal da nossa fé (i.e., o Alfa e o Ômega). Contudo
também a pedra de tropeço e a rocha de escândalo (Isa. 28.16). Perdê-Lo é perder tudo. Não pode haver
meio termo aqui!
▣ "para que ela não vacile em tempo nenhum" Embora Salmo 102.25-26 fale do mundo que passa (cf. Mateus
5.18; 24.35; 2 Pd. 3.10), a terra também é usada como um símbolo de estabilidade (cf. Salmos 78.69; 93.1; 96.10;
Ec. 1.4). Os "céus e a terra" são usados regularmente como as duas testemunhas permanentes (cf. Deuteronômio
4.26; 30.19; 31.28; 32.1).
104.6 Essa linha de poesia afirma que a água cobriu a terra no início da atividade criadora de Deus pela fala (cf.
Gênesis 1.2; Sl. 33.6-7; Pr. 3.19-20; 8.24-25, 27-28). O resumo de Gênesis descreve como Deus separou as coisas
(escuridão-luz, água - terra, água salgada - água doce) e como elas foram projetadas, por si mesmas, para
continuar e se desenvolver com o passar do tempo.
▣ "abismo" Este termo é personificado em vários mitos de criação da ANE para mostrar o caos da criação
original. No entanto, tanto em Gênesis 1 quanto em Salmo 104.6, Deus está no controle do caos das águas
(veja Tópico Especial: Águas). Não é uma entidade separada, independente, mas está sob o controle de
Deus. Embora existam alguns termos neste Salmo que se correlacionam com a mitologia antiga, o Salmo removeu
toda a personalidade mitológica antiga desses termos (cf. Salmo 74.12-17). Veja a Introdução ao Gênesis
em www.freebiblecommentary.org.
104.7 "À tua repreensão" O SUBSTANTIVO (BDB 172) refere-se a um comando oral ou palavra. Isso é usado no
AT em três eventos.
1. criação inicial - Sl. 18.13, 15; Is. 50.2 (isto é, Gn. 1.9-10)
2. a divisão do Mar Vermelho no êxodo - Sl. 78.13; 106.9
3. teofania de julgamento (tempo não especificado) - Sl. 9.5, 11; 9.21; Is. 17.13
Observe que "trovão" (BDB 947) é paralelo (cf. Jó 26.14; 37.4-5; Sl. 18.13; 29.3). O trovão é usado por João em
Apocalipse para descrever a voz:
1. das quatro criaturas vivas, Apocalipse 6.1
2. de um anjo forte, Apocalipse 10.3-4
3. dos redimidos, Apocalipse 14.2
4. da grande multidão, Apocalipse 19.6
▣ "a Tua repreensão, fugiram" Isto fala do poder da palavra falada de Deus (cf. Gênesis 1, Isaías 55.11,
Hebreus 1.3). Ele também mostra que, em Sua palavra, não só as coisas vêm à existência, mas elas são formadas e
moldadas pela Sua palavra após a criação inicial.
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▣ "à voz do teu trovão, bateram em retirada" Isto parece nos lembrar da experiência do Êxodo, onde a voz de
Deus é descrita como trovão ao entregar a Lei no Monte Sinai (cf. Ex. 19.10-19).
104.8-9 "até ao lugar que lhes havias preparado" Estes dois versículos mostram que Deus está no controle de
Sua criação. Há um plano definido que a criação segue. Essa visão básica de mundo é o pano de fundo da
orientação científica ocidental. Há uma ordem natural que pode ser discernida por causa da mão criadora e
preservadora de Deus na criação. Este não é Teísmo, que diz que deus criou e deixou o mundo sozinho. Esse
personalismo bíblico ativo afirma que Deus está envolvido em cada momento na Sua criação.
104.9 A Bíblia tem muitas passagens sobre YHWH controlar e limitar permanentemente os mares e rios / lagos
(cf. Jó 38.8-10; Salmo 74.15; Pr. 8.29; Jeremias 5.22). A água, com seu poder destrutivo, foi domada (ou seja,
Isaías 43.2).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.10-13
10
Tu fazes rebentar fontes no vale,
cujas águas correm entre os montes;
11
dão de beber a todos os animais do campo;
os jumentos selvagens matam a sua sede.
12
Junto delas têm as aves do céu o seu pouso
e, por entre a ramagem, desferem o seu canto.
13
Do alto de tua morada, regas os montes;
a terra farta-se do fruto de tuas obras.
104.10-17 O terceiro dia da criação é magnificado neste Salmo. Foi a criação e a rega da vegetação que proverá o
alimento para os seres humanos e animais (Jó 38.39-41). Os animais selvagens serão discutidos em Sl. 104.1013; os animais domésticos em Sl. 104.14; e a humanidade em Sl. 104.14-15.
Observe o uso recorrente de PARTICÍPIOS para mostrar a ATIVIDADE divina (cf. Sl. 104.2, 3, 4, 10, 13, 14).
A abundância de alimento mostra o cumprimento de Lv. 26.1-13; Dt. 28.1-13; Sl. 1.2-3! Isto é o que a criação
deveria ser e era antes da Queda! Este é o cenário de Apocalipse 21-22 (ou seja, o céu como um novo Éden).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.14-17
14
Fazes crescer a relva para os animais
e as plantas, para o serviço do homem,
de sorte que da terra tire o seu pão,
15
o vinho, que alegra o coração do homem,
o azeite, que lhe dá brilho ao rosto,
e o alimento, que lhe sustém as forças.
16
Avigoram-se as árvores do SENHOR
e os cedros do Líbano que ele plantou,
17
em que as aves fazem seus ninhos;
quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes.
104.14 "as plantas, para o serviço do homem" É interessante notar que a humanidade deveria trabalhar, antes e
depois da Queda (Gênesis 2.15 e 3.17-19).
104.15 "vinho que alegra o coração do homem" O vinho é visto numa lista dos presentes de Deus. A Bíblia não
condena o vinho, mas condena o uso excessivo do vinho. Veja Tópico Especial: Álcool (fermentação) e
Alcoolismo (vício).
▣ "que lhe dá brilho ao rosto" A palavra "brilho" (BDB 843 II) aparece apenas aqui no AT. Refere-se ao azeite,
que era usado pelos antigos como um cosmético. Ele era colocado no rosto e nas mãos em preparação para algum
festival (cf. Salmo 23.5; 92.10; 141.1; Eclesiastes 9.8; Lucas 7.46).

676

104.17-18 Embora eles apareçam em diferentes estrofes (de acordo com a NASB) no poema, ambos parecem
descrever os tipos de morada que Deus providenciou para os animais. Este Salmo fala do cuidado e provisão de
Deus para Sua criação animal.
104.17 "ciprestes" Esta tradução é seguida pela maioria das versões em inglês. A NEB, REB e NJB apoiam a
emenda (como faz a UBS Text Project [classificação "C"] para a MT "em cima delas" [ou seja, a parte mais alta
dos Cedros do Líbano])!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.18-23
18
Os altos montes são das cabras montesinhas,
e as rochas, o refúgio dos arganazes.
19
Fez a lua para marcar o tempo;
o sol conhece a hora do seu ocaso.
20
Dispões as trevas, e vem a noite,
na qual vagueiam os animais da selva.
21
Os leõezinhos rugem pela presa
e buscam de Deus o sustento;
22
em vindo o sol, eles se recolhem
e se acomodam nos seus covis.
23
Sai o homem para o seu trabalho
e para o seu encargo até à tarde.
104.19 "Fez a lua para marcar o tempo; o sol conhece a hora do seu ocaso" Isto reflete o quarto dia da criação
e mostra a verdade significativa que Deus está no controle do sol e da lua (cf. Gn. 1.14-19), bem da luz e das
trevas (cf. Gn. 1.3-5). Isto não é como os mitos da ANE de uma conquista ou contraste entre as forças da luz e da
escuridão, mas mostra que Deus está no controle de todos elas. Essa declaração é muito significativa à luz do
culto astral babilônico e o mito do horóscopo dos nossos dias (cf. Salmo 19.1-6).
As luzes (isto é, sol, lua) são dadas em Gênesis 1.14 para definir os tempos de adoração (isto é, Sábado, festas
anuais, jejuns). Elas são servas dos tempos de adoração da humanidade. Neste contexto, não se referem
primariamente às estações, a não ser que estejam ligadas:
1. as estações húmidas e secas da ANE (cf. Sl. 104.10-17)
2. aos tempos de alimentação de diferentes animais (cf. Salmo 104.20-23)
Deus criou e controla a luz e a escuridão (cf. Salmo 74.16; Amós 5.8). Elas não são deusas ou anjos que afetam a
vida humana! São aspectos de uma criação ordenada, regular, com seus ciclos de atividade e descanso.
104.20a Esta linha da poesia possui dois VERBOS que estão ambos em forma JUSSIVA (mas não são traduzidos
como JUSSIVO) que expressam os atos passados de Deus na criação (cf. Gn. 1.3-4).
104.21-23 Embora pareça um pouco incomum no início, esses versículos são simplesmente uma declaração de
que os animais da floresta usam a noite para coletar seus alimentos e a humanidade e outros animais usam o dia
para coletar seus alimentos. Parece não haver mais implicações teológicas para isso do que esta simples
declaração de criação compartilhando o tempo disponível para utilizar a produtividade da Terra.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.24-26
24
Que variedade, SENHOR, nas tuas obras!
Todas com sabedoria as fizeste;
cheia está a terra das tuas riquezas.
25
Eis o mar vasto, imenso,
no qual se movem seres sem conta,
animais pequenos e grandes.
26
Por ele transitam os navios
e o monstro marinho que formaste para nele folgar.
104.24 "Todas com sabedoria as fizeste" Isto pode ser uma alusão a Pr. 8.22-31, onde a "sabedoria"
personificada é o agente de YHWH na criação (cf. Pr. 3.19).
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▣ "cheia está a terra das tuas riquezas" Isto se refere às criaturas vivas que floresceram na terra, criaturas
parcialmente de água (Salmo 104.25-26).
Este termo "riquezas" (BDB 889) é traduzido de várias maneiras.
1. NASB, NKJV, TEV, NJB, REB - posse
2. NASB margem, NRSV - criaturas
3. JPSOA - criações
4. LXX - aquisições
5. KJV, Peshitta - riquezas
6. Knox - Seu poder criativo
A MT usa um SINGULAR, mas provavelmente é um SUBSTANTIVO coletivo.
104.26 "o monstro marinho que formaste para nele folgar" Deus brinca com os animais que Ele criou. Na
literatura ugarítica (isto é, textos Ras Shamra) o deus alto, El, brinca com o monstro marinho, Loton (Leviatã em
hebraico). Há uma conexão óbvia entre o cenário do AT e a mitologia Ugaritica (isto é, Cananeia). Eu penso que
os autores do AT utilizaram conceitos bem conhecidos, imagens, histórias dos deuses da fertilidade da ANE para
afirmar a unicidade e a majestade de YHWH. Veja Tópico Especial: Monoteísmo.
O termo "Leviatã" (BDB 531) refere-se a um antigo e grande monstro marinho, enquanto o termo "Beemote"
(BDB 97, Jó 40.15) parece referir-se a um antigo e grande monstro terrestre, (cf. Sl. 74.13, 14; Jó 3.8: 41.1; Is.
27.1). Para uma nota completa sobre o Leviatã veja Is. 27.1.
A Jewish Study Bible (p. 1398) menciona que alguns estudiosos veem o termo "Leviatã" no sentido literal de
"escolta" - os golfinhos ou peixes grandes encontrados frequentemente perto dos navios.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.27-30
27
Todos esperam de ti
que lhes dês de comer a seu tempo.
28
Se lhes dás, eles o recolhem;
se abres a mão, eles se fartam de bens.
29
Se ocultas o rosto, eles se perturbam;
se lhes cortas a respiração, morrem
e voltam ao seu pó.
30
Envias o teu Espírito, eles são criados,
e, assim, renovas a face da terra.
104.27-28 "Todos esperam de Ti" Isto mostra o cuidado e providência de Deus para com todas as criaturas com
fôlego (cf. Gênesis 1.29-30 e Cl. 1.17).
104.29-30 Este é simplesmente o fato de que o velho morre (cf. Gn. 3.19; Jó 10.9; Sl. 90.3) e o jovem nasce para
substituí-lo. Esta é uma alusão óbvia à humanidade sendo criada a partir do pó da terra e Deus respirando nela o
sopro da vida (Gênesis 2.7).
No entanto, é interessante que um ser humano se torna um nephesh (BDB 659) em Gênesis 2.7,
que significa "vida de alma". Este termo nephesh também é usado para se referir aos animais em Gênesis (cf. Gn.
1.24; 2.19). Veja nota em Gn. 35.18.
▣ Observe o duplo uso de "espírito" (isto é, "sopro", BDB 924, veja Tópico Especial: Espirito na Bíblia).
1. O espírito humano ou força vital
2. O Espírito de Deus (ou "sopro" de Gênesis 2.7)
No AT o "Espírito" é uma força de Deus que realiza os Seus propósitos (isto é, Gênesis 1.2), mas no NT o
conceito se torna pessoal (veja Tópico Especial: A Personalidade do Espírito).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 104.31-35
31
A glória do SENHOR seja para sempre!
Exulte o SENHOR por suas obras!
32
Com só olhar para a terra, ele a faz tremer;
toca as montanhas, e elas fumegam.
33
Cantarei ao SENHOR enquanto eu viver;
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cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida.
34
Seja-lhe agradável a minha meditação;
eu me alegrarei no SENHOR.
35
Desapareçam da terra os pecadores,
e já não subsistam os perversos.
Bendize, ó minha alma,
ao SENHOR! Aleluia!
104.31-32 Várias traduções inglesas usam Sl. 104.31-32 como uma estrofe separada (isto é, NKJV, TEV, NJB,
REB). Esta é uma referência ao sétimo dia da criação.
Há dois aspectos gramaticais nesses versículos.
1. Sl. 104.31 possui dois JUSSIVOS
a. A glória do SENHOR seja para sempre - BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO, cf. Sl. 86.12
b. Exulte o SENHOR por suas obras - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO,
cf. Gn 1.31
2. Sl. 104.32 começa com "Ele que..." (PARTICÍPIO), como era comum no início deste Salmo (veja nota em
Salmo 104.1)
104.32 Esta linguagem é usada para uma teofania. Exatamente como se encaixa em Gênesis 1 é
incerto. Geralmente se relaciona com um tempo após a Queda, quando um mundo pecaminoso se agita pela
aproximação do seu Deus criador, santo!
104.33-34 Várias traduções inglesas veem Sl. 104.33-35b como uma estrofe separada (isto é, NKJV, TEV, NJB,
REB). Isto ocorre porque
1. Sl. 104.33 usa dois COORTATIVOS
2. Sl. 104.34-35b usa dois Qal IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO (e um terceiro implícito, Sl.
104.35b)
Ou se louvará a Deus em palavra, pensamento e vida, ou será consumido (BDB 1070, KB 1752) e aniquilado
(literalmente "não subsistirá", cf. Jó 24.24; Sl 37.10). Há consequências eternas para escolhas feitas no tempo!
A criação ideal de abundância e paz foi quebrada pelo pecado e rebelião humana (isto é, Gênesis 3). O que
Deus inicialmente criou será restaurado (compare Gênesis 1-2 com Apocalipse 21-22).
104.35c-d A conclusão deste Salmo se encaixa ao duplo IMPERATIVO do Salmo 103 (dois Piel IMPERATIVOS,
"bendize"). Aqui
1. Bendize - BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO
2. Aleluia - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 105.45; 106.48
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como o Salmo 103 e 104 estão relacionados?
2. Qual é o significado do termo "YHWH", que é traduzido para "SENHOR" (todas as letras maiúsculas)
e Elohim, que é traduzido para "Deus" em Inglês?
3. Como este Salmo reflete Gênesis 1?
4. Por que a presença dos anjos e da humanidade é depreciada neste Salmo e a vida animal é elevada?
5. Por que o controle de Deus sobre a lua e as estrelas é tão significativo no contexto da ANE?
6. Como Sl. 104.33-34 reflete outras partes significativas das verdades do AT sobre o cuidado de Deus, tanto
nesta vida quanto na próxima?
7. Explique o conceito teológico moderno de "aniquilacionismo".
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SALMO 105
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR maravilhoso trabalha em
favor de Israel
Sem Introdução MT

A Eterna Fidelidade
do SENHOR

A história das Grandes
Obras de Deus em
Nome de Seu Povo
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CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. O Salmo 105 e o Salmo 106 formam uma unidade teológica.
Apenas um pensamento adicional, os intérpretes bíblicos modernos realmente não sabem por que, como, ou
quando os Salmos foram editados e por quem. Isso é verdade para toda a Bíblia hebraica. O processo foi perdido
para nós. Assim, deve-se admitir que muitos pressupostos e especulações impulsionam as teorias modernas do
processo de canonização. Eu certamente e completamente afirmo a inspiração das Escrituras (veja três vídeos
em www.freebiblecommentary.org, primeiro parágrafo), mas também aceito a compreensão dos judeus de seu
cânon e as decisões da igreja primitiva sobre quais livros incluir.
Veja Tópico Especial: Inspiração e o Seminário de Interpretação Bíblica, "A Bíblia, I "Canon", página 19,
disponível em www.freebiblecommentary.org .
B. O Salmo 105 descreve os atos de amor e graça de Deus na vida do povo da aliança.
1. chamada inicial aos Patriarcas, Sl. 105.1-7
2. A viagem dos patriarcas a Canaã, Sl. 105.8-15
3. Patriarca (Jacó) ao Egito, Sl. 105.16-24
4. Israel do Egito, Sl. 105.25-36
5. Israel para Canaã, Sl. 105.37-45
C. O Salmo 106 descreve a desgraça da resposta rebelde de Israel.
D. Há muitas semelhanças entre este Salmo e 1 Crônicas 16.7-46.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 105.1-7
1
Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
2
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
3
Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR.
4
Buscai o SENHOR e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.
5
Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios,
6
vós, descendentes de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.
7
Ele é o SENHOR, nosso Deus;
os seus juízos permeiam toda a terra.
105.1-7 Este Salmo e esta estrofe destacam o chamado especial de YHWH e sua relação com Abraão e seus
descendentes. YHWH agiu de forma poderosa e determinada para realizar Sua revelação através desta única
família.
Este Salmo usa vários termos para descrever esses atos.
1. Seus feitos, Sl. 105.1 - BDB 760, cf. 1 Cr. 16.8; Sl. 9.11; 66.5; 77.13; 78.11; 103.7; Is. 12.4
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2. Suas maravilhas, Sl. 105.2 - BDB 810, cf. Ex. 3.20; 34.10; Js. 3.5; Jz. 6.13; 1 Cr. 16.9, 24; Jó 37.5,
14; Sl. 9.1; 26.7; 78.11; 139.14; Jr. 21.2; Mq. 7.15, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas
3. Suas maravilhas, Sl. 105.5 - BDB 810, veja o Tópico Especial no nº 2
4. seus prodígios, Sl. 105.5 - BDB 68, cf. Ex. 7.3; 11.9; 1 Cr. 16.12; Jó 3.3
5. dos juízos, Sl. 105.5 - BDB 1048, veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus
6. Seus juízos, Sl. 105.7 - BDB 1048
7. Seus sinais, Sl. 105.27 - BDB 68
Diferentes períodos da história de Israel demonstram as atividades especiais de YHWH em nome da família de
Abraão. O objetivo desses atos divinos era ajudar as nações a conhecerem YHWH, cf. 1 Rs. 8.42-43; Veja Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
O Salmo 105.1-5 possui uma série de IMPERATIVOS implorando a adoração de YHWH no templo.
1. Rendei graças - BDB 392, KB 389, Hiphil, cf. 1 Cr. 16.8, 34; Is. 12.4
2. invocai - BDB 894, KB 1128, Qal, cf. Sl. 99.6
3. fazei conhecidos - BDB 393, KB 390, Hiphil, cf. Sl. 145.12
4. cantai-lhe - BDB 1010, KB 1479, Qal
5. cantai-lhe salmos - BDB 274, KB 273, Piel, cf. Sl. 66.2; 68.4; 135.3
6. narrai / meditai - BDB 967, KB 1319, Qal cf. Sl. 77.12; 119.27; 145.5; 147.1
7. gloriai-vos - BDB 237, KB 248, Hithpael
8. buscai
BDB
205,
KB
233,
cf. Ex. 33.7; Dt. 4.29; 1
Cr. 16.10; 2
Cr. 11.1011; Is. 51.1; Jr. 50.4; Os. 3.5; 5.6
9. buscai - BDB 134, KB 152, Piel, cf. 1 Cr. 16.11; 2 Cr. 7.14; Sl. 27.8; Amós 4.5
10.Lembrai - BDB 269, KB 269, Qal cf. 1 Cr. 16.12
105.1 "ao SENHOR " Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "invocai o Seu nome" Salmo 105.1-4 descreve adoração cultual (cultos religiosos). O "nome" representa o
caráter da pessoa. Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
▣ "fazei conhecidos, entre os povos" É a vontade de Deus que toda a terra (cf. Salmo 105.7b), O conheça (cf. Sl.
145.12; Is. 12.4-5, veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH). Israel era um meio para este fim e a
Bíblia é um registro desta revelação.
105.2 "Cantai-lhe" Este (BDB 967, KB 1319) também descreve o culto. Eles cantavam canções sobre YHWH e
Seus atos de salvação.
▣ "narrai" Isto é literalmente "meditar" ou "narrar". Devemos guardar o caráter e os atos de Deus perante as
nossas mentes (cf. Sl. 105.5; Deuteronômio 6.6-9).
105.3 "gloriai-vos" Este VERBO significa se orgulhar (BDB 237). Israel deveria se "gloriar" pela forma como
Deus os chamou e pelo fato de ser unicamente seu Deus.
▣ "alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR" O "coração" fala de toda a pessoa (veja Tópico Especial:
Coração). Temos de responder (o VERBO é uma Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) à iniciativa de
Deus e a forma adequada é com "alegria" (BDB 970).
105.4
NASB, NKJV,
NJB, NRSV
TEV
LXX, Moffatt
JPSOA
Peshitta, REB
NAB
NET Bible

"e o Seu poder"
"para obter ajuda"
"e ser fortalecido"
"Seu poder" (referindo-se a Arca, cf. Sl. 78.61; 132.8)
"sê forte"
"confie"
"e a força que ele dá"
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Como é óbvio pela variedade de traduções, a frase é incerta. Eu acho que, a partir do contexto de adoração no
templo (ou seja, Sl. 105.1-4), que a opção da JPSOA é a melhor (ou seja, a Arca, cf. Salmos 78.61; 132.8).
▣ "buscai perpetuamente a sua presença" Esta é uma expressão idiomática de chamar os seguidores fiéis para
manter YHWH e Sua revelação diante de suas mentes (cf. Deuteronômio 6.6-9).
Isto é semelhante à ênfase de Paulo em orar sem cessar (cf. Ef. 6.18; 1 Tessalonicenses 5.16-18).
105.5 "dos juízos de seus lábios" Isto reflete o conceito hebraico do poder da palavra falada (cf. Gn. 1.1; Is.
55.1; Jo. 1.1, e nota em Gn. 1.3). Para "juízos" veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
105.6 Este versículo reflete a escolha de Deus por Abraão (Salmo 105.6a) e seus descendentes (105.6b) como Seu
meio escolhido para redimir toda a humanidade, Gn. 3.15.
Lembre-se, no AT, o termo "escolhido" (BDB 104; 1 Cr. 16.13) é usado para instrumentalidade (isto é,
serviço), não salvação. Deus escolhe usar nações, pessoas e eventos históricos para seu plano redentor maior
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
105.7 "Ele é o SENHOR nosso Deus" Esta frase pode ser uma referência à linguagem da aliança do
Êxodo 20.2. Envolve os dois nomes mais comuns para a Divindade, YHWH - SENHOR e Elohim - Deus. A
erudição ocidental moderna afirmou que estes representam o nome da divindade usado por dois autores humanos
diferentes do AT. Os judeus afirmam que representam as características do único Deus verdadeiro (veja Tópico
Especial: Monoteísmo). Elohim é o título da Divindade como criador, provedor e sustentador de toda a vida,
enquanto YHWH é o título da aliança da Divindade como salvador e redentor. Veja Tópico Especial: Nomes para
a Divindade.
"os seus juízos permeiam toda a terra" Isso se refere ao foco universal de Deus, que é tão dominante nesta
seção dos Salmos (isto é, o Salmo 96, veja as notas nele).
O termo "Terra" pode ser traduzido como "terra". Veja o Tópico Especial: Terra, País terra.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 105.8-15
8
Lembra-se perpetuamente da sua aliança,
da palavra que empenhou para mil gerações;
9
da aliança que fez com Abraão
e do juramento que fez a Isaque;
10
o qual confirmou a Jacó por decreto
e a Israel por aliança perpétua,
11
dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã
como quinhão da vossa herança.
12
Então, eram eles em pequeno número,
pouquíssimos e forasteiros nela;
13
andavam de nação em nação,
de um reino para outro reino.
14
A ninguém permitiu que os oprimisse;
antes, por amor deles, repreendeu a reis,
15
dizendo: Não toqueis nos meus ungidos,
nem maltrateis os meus profetas.
105.8-15 Esta estrofe alude ao chamado de YHWH a Abraão para deixar Ur e segui-Lo para uma nova terra de
promessa (isto é, Gênesis 12-18). Essa mesma promessa foi reafirmada a Jacó / Israel (cf. Gn. 28.13-15).
YHWH protegeu e proveu para os descendentes de Abraão enquanto eles peregrinaram em Canaã (isto é, Gn.
12.7; 20.1-7; 35.5).
105.8 "Lembra-se perpetuamente da sua aliança" Quase todas as promessas de Deus estão condicionadas à
resposta humana. Portanto, "perpetuamente" deve ser interpretado no contexto da aliança condicional /
incondicional (veja Tópico Especial: Para Sempre (olam).
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O foco da revelação bíblica é que Deus é fiel mesmo quando a humanidade não é (compare o Salmo 105 com o
Salmo 106). A esperança da humanidade caída não está em sua capacidade de desempenho, embora haja uma
resposta necessária de fé arrependida. E sim no caráter imutável de Deus que fornece esperança e segurança (cf.
Ml. 1.6).
Para "aliança" veja Tópico Especial: Aliança.
▣ "a mil gerações" Esta é uma expressão idiomática para a fidelidade de Deus. É paralela com "perpetuamente"
em Sl. 105.8a. É usada como um contraste entre o amor de Deus e a justiça em Dt. 5.9 e 7.9.
"Mil" é um número simbólico usado em vários sentidos. Veja Tópico Especial: Mil (eleph) e Tópico Especial:
Números Simbólicos na Escritura.
105.9-10 YHWH repetiu Sua promessa inicial sobre a terra a Abraão aos outros Patriarcas.
1. Abraão – Gn. 12.7; 13.15; 15.18
2. Isaac - Gn. 26.3-4
3. Jacó / Israel – Gn. 28.13
105.11 Esta é uma alusão a Gn. 12.1; 13.15; 15.18.
▣ "como quinhão da vossa herança" Veja nota completa em Sl. 78.55.
105.12 A família de Abraão começou muito pequena (cf. Gênesis 34.30; 46.26-27; Dt. 7.7; 1 Cr 16.19), mas
cresceu para ser tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia na costa do mar.
105.15 "Meus ungidos... Meus profetas" Estes estão em uma relação paralela e, portanto, referem-se aos
Patriarcas (cf. Gn. 20.7).
O termo "ungido" (BDB 603) é o significado fundamental do Messias (veja Tópico Especial: Messias). Referese aos Patriarcas ou à comunidade que Deus escolheu e preparou para realizar Sua vontade.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 105.16-24
16
Fez vir fome sobre a terra
e cortou os meios de se obter pão.
17
Adiante deles enviou um homem,
José, vendido como escravo;
18
cujos pés apertaram com grilhões
e a quem puseram em ferros,
19
até cumprir-se a profecia a respeito dele,
e tê-lo provado a palavra do SENHOR.
20
O rei mandou soltá-lo;
o potentado dos povos o pôs em liberdade.
21
Constituiu-o senhor de sua casa
e mordomo de tudo o que possuía,
22
para, a seu talante, sujeitar os seus príncipes
e aos seus anciãos ensinar a sabedoria.
23
Então, Israel entrou no Egito,
e Jacó peregrinou na terra de Cam.
24
Deus fez sobremodo fecundo o seu povo
e o tornou mais forte do que os seus opressores.
105.16-24 Esta estrofe fala de YHWH ao levar o Seu povo da aliança de Canaã para o Egito. Este era o plano de
Deus.
1. levantar José como líder na preparação, Sl. 105.17
2. forçar o movimento por meio da fome, Sl. 105.16
3. causar atrito posterior entre os egípcios e os israelitas, a fim de demonstrar seu poder sobre os deuses
egípcios e revelar-se aos egípcios e às nações vizinhas da ANE, Sl. 105.25
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Em "pequeno número" de Sl. 105.12 é contrastado com Sl. 105.24.
105.16 "Fez vir... cortou" Deus usa a calamidade para Seus propósitos, Is. 45.7. Isso parece contraditório com
Sl. 105.14-15, mas Deus usa eventos positivos e negativos. Isso é óbvio na relação da aliança com Israel (cf.
Levítico 26; Deuteronômio 27-29; Salmo 1). Veja nota completa em Is. 45.7.
▣ "obter o pão" Esta expressão idiomática é usada várias vezes no AT (cf. Levítico 26.26; Ezequiel 4.16; 5.16;
14.13). Deus controla a chuva e os alimentos. Ele quer abençoar, mas o pecado e a rebelião fazem com que as
necessidades da vida sejam retidas (cf., Levítico 26; Deuteronômio 27-30). No Salmo 105, a fome era para
realizar o plano divino (isto é, José na liderança no Egito e Israel para ali residirem).
O termo "os meios" (BDB 641) pode referir-se a:
1. caule dos grãos
2. haste de madeira em que o alimento era transportado
3. haste de madeira para suspender o alimento de modo que os animais não pudessem comê-lo
4. maneira simbólica de se referir à absoluta necessidade do pão para a vida no Oriente Antigo
105.17 "Adiante deles enviou um homem" Isto se refere a José como sendo o meio de Deus de salvar e
sustentar a família escolhida de Jacó (cf. Gênesis 37.39-46). O próprio sentido da escolha de José para as ações de
YHWH é expresso em Gênesis 45.4-8; 50.20. Os olhos da fé veem a história claramente!
105.18 "a quem puseram em ferros" Isto reflete a experiência dolorosa de José sendo vendido por seus próprios
irmãos, embora reconhecesse a mão de Deus (cf. Gênesis 37; 45.4-8).
A MT usa literalmente "ferro veio (em sua) alma."
O VERBO "veio" (BDB 97, KB 112, Qal PERFEITO) é um VERBO comum, com várias conotações.
A palavra "alma" é nephesh (BDB 659), que também tem um vasto campo semântico, mas normalmente denota
vida que respira neste planeta (isto é, humana e animal).
A maioria das traduções inglesas modernas supõem que as consoantes para nephesh, neste contexto, refletem
uma raiz Acadiana para "garganta" ou "pescoço" (cf. NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB). O ferro era uma maneira
de se referir à prisão (cf. Salmo 107.10).
Entretanto, a LXX traduziu a frase como "sua alma passou pelo ferro." As experiências de vida de José de
rejeição por seus irmãos e o tratamento cruel na prisão egípcia eram cicatrizes dolorosas e duradouras. Mas elas
também fizeram um seguidor forte e fiel (cf. Hb 5.8).
105.19 "tê-lo provado a palavra do SENHOR" Deus testa todos os Seus filhos (cf. Adão e Eva, Gênesis 3;
Abraão, Genesis 22.1; Jesus, Mateus 4.11). O teste destina-se a fortalecer, não a destruir. Veja Tópico Especial:
Deus Testa o Seu Povo.
105.20 "o rei" Há muita discordância acadêmica sobre as datas relacionadas com a permanência de Israel no
Egito e a data do Êxodo. Os estudiosos modernos não estão certos:
1. da data do êxodo
2. do número de israelitas envolvidos no Êxodo
3. do Faraó do Êxodo
4. da rota do êxodo
Veja Tópico Especial: O Êxodo (incertezas).
105.22 Salmo 105.20-22 refere-se ao Faraó. Ele permitiu que José tivesse autoridade sobre seus príncipes e
anciãos.
O termo "talante" é literalmente "prender" (BDB 63, KB 75, Qal INFINITIVO CONSTRUCTO). É a terminologia
legal relacionada à "prender e soltar" (cf. UBS Text Project, página 380).
No contexto esta palavra, que normalmente denota "a prisão de um prisioneiro", é uma imagem poderosa que
Sl. 105.18 descreve, mas não usa a palavra. No entanto, há um jogo óbvio sobre os egípcios prenderem José,
agora ele os prende!
104.24 Isto reflete a bênção dos numerosos filhos em Êx. 1.7, 9.
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 105.25-36
25
Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo
e usassem de astúcia para com os seus servos.
26
E lhes enviou Moisés, seu servo,
e Arão, a quem escolhera,
27
por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais
e maravilhas na terra de Cam.
28
Enviou trevas, e tudo escureceu;
e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra.
29
Transformou-lhes as águas em sangue
e assim lhes fez morrer os peixes.
30
Sua terra produziu rãs em abundância,
até nos aposentos dos reis.
31
Ele falou, e vieram nuvens de moscas
e piolhos em todo o seu país.
32
Por chuva deu-lhes saraiva
e fogo chamejante, na sua terra.
33
Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais
e lhes quebrou as árvores dos seus limites.
34
Ele falou, e vieram gafanhotos
e saltões sem conta,
35
os quais devoraram toda a erva do país
e comeram o fruto dos seus campos.
36
Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra,
as primícias do seu vigor.
105.25-36 assim como o Sl. 105.8-15 reflete o período patriarcal e o Sl. 105.16-24 reflete a experiência de José, o
Sl. 105.25-36 reflete o Êxodo.
105.25 "Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo" À medida que Deus endureceu o coração do
Faraó para com às exigências de Moisés, Ele endureceu o povo do Egito para com os judeus. A seguir eu incluí
minhas notas não publicadas em Ex. 4.21.
Ex. 4.21 "Mas Eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir" Deus informa a Moisés que, apesar
da presença da grande luz, os hebreus crerão, mas o Faraó não será convencido. Essa passagem, e outras
semelhantes a ela, causaram tremendos problemas aos teólogos ocidentais. Devemos permitir que isto fale em seu
contexto original e não trazer esta passagem às questões que nunca foram pretendidas serem feitas ou
explicadas. Na ANE, e particularmente em Israel, Deus era a fonte de todas as coisas (cf. Jó 2.10; Eclesiastes
3.28; Isaías 45.7; 54.16; Lamentações 3.37; Ezequiel 14.9; Amós 3.6b). Portanto, os judeus não viram problema
em Deus endurecer o coração do Faraó ou no Faraó endurecendo seu próprio coração. É somente à luz da
revelação posterior do NT sobre a necessidade da humanidade responder a Deus que o problema da soberania de
Deus o livre arbítrio da humanidade se tornam um paradoxo misterioso para a igreja. É melhor afirmar ambas as
verdades do que magnificar uma sobre a outra. O melhor lugar na Bíblia para verificar a relação entre estes dois,
está em Romanos 9 sobre a soberania de Deus e Romanos 10 sobre o livre arbítrio da humanidade. Em Êxodo o
Faraó é descrito como sendo endurecido de três maneiras.
1. Deus endureceu seu coração, Ex. 4.21; 7.3; 9.12; 10.1, 20, 27; 11.10; 14.4, 8 (cf. Romanos 9.34)
2. O faraó endureceu o seu próprio coração, Ex. 8.15, 32; 9.34
3. Seu coração foi endurecido, mas sem menção da fonte, Ex. 7.13, 14, 22; 8.19; 9.7, 35
Também é interessante notar que três VERBOS diferentes são usados para descrever este endurecimento.
1. "ser forte" no sentido de calejado, Ex. 4.21; 7.13, 22; 8.19; 9.12, 35; 10.20, 27; 11.10; 14.4, 8
2. "estar pesado" e, portanto, falta de capacidade de resposta, Ex. 7.14; 8.15, 32; 9.7, 34; 10.1
3. "ser duro", Ex. 7.3
No entanto, todos eles parecem ser usados em um relacionamento sinônimo. A Bíblia ensina enfaticamente que
cada um de nós é pessoalmente responsável por nossas ações, incluindo o Faraó e Judas Iscariotes.
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105.26 O relato de YHWH chamando Moisés e o enviando de volta ao Egito está registrado em Êxodo 3-4.
A necessidade de Aarão é explicada em Êxodo 4.10-17.
1. Ex. 4.10, a desculpa de Moisés
2. Ex. 4.11-12, a resposta de YHWH
3. Ex. 4.13, a recusa contínua de Moisés
4. Ex. 4.14-16, a resposta de YHWH para enviar Aarão para falar por ele
105.27 "na terra de Cam" Os hebreus reconheceram que os egípcios eram irmãos antigos. Cam também é
mencionado em Sl. 78.51; 106.22. Isso fala da unidade da humanidade. Veja notas completas em Gênesis 10.
105.28-36 Isso descreve as pragas (cf. Êxodo 7-11). No entanto, esta é apenas uma lista parcial. Começa com a 9ª,
em seguida, a 1ª, 2ª, 4ª, 3ª, 7ª, 8ªe 10ª.
105.28 "não foram rebeldes à sua palavra" A LXX e a Peshitta deixam de lado o negativo. Isto é seguido pela
NRSV e REB. No entanto, a MT usa o negativo e a UBS Text Project dá a sua inclusão uma classificação "B"
(alguma dúvida). A questão interpretativa é quem são "eles".
1. MT - Moisés e Arão
2. LXX - os egípcios, especialmente o faraó
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 105.37-45
37
Então, fez sair o seu povo, com prata e ouro,
e entre as suas tribos não havia um só inválido.
38
Alegrou-se o Egito quando eles saíram,
porquanto lhe tinham infundido terror.
39
Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo
e um fogo para os alumiar de noite.
40
Pediram, e ele fez vir codornizes
e os saciou com pão do céu.
41
Fendeu a rocha, e dela brotaram águas,
que correram, qual torrente, pelo deserto.
42
Porque estava lembrado da sua santa palavra
e de Abraão, seu servo.
43
E conduziu com alegria o seu povo
e, com jubiloso canto, os seus escolhidos.
44
Deu-lhes as terras das nações,
e eles se apossaram do trabalho dos povos,
45
para que lhe guardassem os preceitos
e lhe observassem as leis.
Aleluia!
105.37-43 Estes versículos refletem o período de peregrinação no deserto (cf. Números 13-36).
105.37 "com prata e ouro" Os egípcios deram aos israelitas muito ouro e prata (cf. Ex. 3.21-22; 11.2; 12.3536). Foi uma forma de ilustrar a derrota humilhante infundida por YHWH (cf. Salmo 105.38).
▣ "entre Suas tribos" Esta frase pode estar relacionada com "por seus exércitos" (BDB 838), que é encontrada
em Êx. 6.26; 12.51; e Josefo, Antiq. 14.6. Isso significa que, como os israelitas deixaram o Egito em seu Êxodo,
acamparam em grupos tribais.
▣ "não havia um só inválido" Isto mostra o cuidado milagroso e especial de Deus para com os idosos, doentes e
jovens (Deuteronômio 8.4).
105.39 "nuvem..." esta foi chamada de "Nuvem de Glória Shekinah" pelos rabinos (cf. Ex. 13.21-22; 14.19, 24;
33.9-10; Sl. 78.14; 99.7). Ela possuía diversos significados para os israelitas.
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5.

símbolo da presença pessoal de YHWH (shekinah significa "morar com")
Separou Israel das tropas de elite do Faraó (cf. Ex. 14.19-20)
Ela liderou Israel (cf. Ex. 13.21-22; Nm 9.17-23)
Ela os cobriu e os protegeu do calor (Salmo 105.39)
Ela iluminava o acampamento durante a noite e até mesmo permitia que Israel viajasse à noite (cf. Ex.
13.21; Ne 9.12, 19)
6. Ela fez com que as nações tivessem medo de Israel (cf. Êxodo 23.27; Deuteronômio 2.25; 11.25; Josué 2.9)
7. Ela finalmente desapareceu quando Israel atravessou o Jordão (cf. Ex. 16.35; Josué 5.12), mas reapareceu
na dedicação do templo de Salomão (1 Reis 8).

105.40 "pediram" A MT usa "ele perguntou." A UBS Text Project (p 381) dá a isto uma classificação "C" (uma
dúvida considerável). A questão é a quem o PRONOME se refere.
1. o povo como um todo
2. um deles atuando como porta-voz
3. o próprio YHWH
▣ "codornizes" Deus forneceu carne de codorna duas vezes (cf. Ex. 16.13-14 e Números 11.31) como um sinal
de Seu amor e promessa de provisões e cuidados.
▣ "pão do céu" Este era outro nome para o maná (Êxodo 16).
Em Dt. 8.3, o povo chamou-o de "maná" (BDB 577 I, [Êxodo 16.31] a partir da questão de Êxodo 16.4, "O que
é?" Moisés chamou-lhe "pão do céu", Ex. 16.4). Foi a provisão especial de comida de Deus durante o período de
peregrinação no deserto. É descrito em Ex. 16.4, 14-15; 31; Nm. 11.7-8, mas a sua substância exata é
desconhecida para nós (BDB diz que era conhecido por beduínos no Sinai e que era estritamente um suco de um
determinado ramo, mas isso não se encaixa na descrição bíblica). Deus proveu o que necessitavam para cada dia,
e não por um longo período de tempo, de modo que as pessoas aprendessem a confiar Nele para suas necessidades
diárias. Ele fez isso também para os crentes da nova aliança (veja Mateus 6.11).
105.41 "fendeu a rocha" Esta provisão divina de água foi repetida várias vezes (cf. Êx. 17.1-6; Nm. 20.11; Dt.
8.15; Sl. 78.20; 114.8). Torna-se um símbolo messiânico em 1 Co. 10.4.
105.42 "lembrado da sua santa palavra" Isto se refere ao pacto inicial de Deus com Abraão (cf. Sl. 105.5-6; Gn
12-15, especialmente Gn. 15.16).
105.44-45 Estes versículos refletem a Conquista de Canaã sob Josué.
105.45 "para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis" Obediência à palavra revelada de
Deus é crucial. A obediência revela o coração. A aliança tem dois aspectos:
1. a soberania e a fidelidade de YHWH (cf. Deuteronômio 4.39)
2. a fé e a obediência de Seu povo (cf. Deuteronômio 4.40; Salmo 25.10; 103.18)
3. YHWH é fiel (cf. Deuteronômio 7.9), assim que Seus seguidores devem ser também!
▣ "Aleluia!" Isto é literalmente "louve Yah" (BDB 237 II, KB 248, Piel IMPERATIVO com Yah, BDB 219). Em
inglês é transliterado "hallelujah". Esta frase é um refrão comum na última seção do Saltério (isto é, Salmo
104.35; 105.45; 106.1, 48; 111.1; 112.1; 113.1, 9; 116.19; 117.2; 135.1, 21; 146.1, 10; 147.1; 148.1, 14; 149.1, 9;
150.1, 6). Quão apropriado!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que a Bíblia nos encoraja a participar da adoração pública, coletiva?
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3.
4.
5.
6.

Quais são as implicações do monoteísmo?
Deus envia fome? (Salmo 105.16)
Por que os atos de amor e libertação de Deus em favor de Israel são tão significativos?
As alianças de Deus são condicionais ou incondicionais?
Por que o Salmo é chamado de "a história da salvação"?
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SALMO 106
DIVISÕES DAS ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Rebeldia de Israel e a Libertação
do SENHOR
Sem Introdução MT

Alegria no Perdão dos
Pecados de Israel

A História das Grandes
Obras de Deus, com
Confissão de Pecado e
Oração por Ajuda

A bondade do SENHOR para
com o Seu Povo

Confissão Nacional de
Culpa

106.1-3

106.1ª

106.1-3

106.1-3

106.1-2

106.1b-3
106.3-4b
106.4-5

106.4-5

106.4-5

106.4-5

106.4c-5

106.6-12

106.6-7

106.6-12

106.6-12

106.6-7b
106.7c-8

106.8-12
106.9-10
106.11-12
106.13-15

106.13-15

106.13-15

106.13-15

106.13-14
106.15-16

106.16-18

106.16-18

106.16-18

106.16-18
106.17-18

106.19-27

106.19-23

106.19-23

106.19-23

106.19-20
106.21-22
106.23

106.24-27

106.24-27

106.24-27

106.24-25
106.26-27

106.28-31

106.28-31

106.28-31

106.28-31

106.28-29
106.30-31

106.32-33

106.32-33

106.32-33

106.32-33

106.32-33

106.34-39

106.34-39

106.34-39

106.34-39

106.34-35
106.36-37
106.38
106.39-40

106.40-43

106.40-43

106.40-43

106.40-46
106.41-42
106.43-44

106.44-46

106.44-46

106.44-46
106.45-46
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106.47-48

106.47

106.47

106.47

106.47

106.48a-c

106.48

106.48a-c

106.48

106.48d

106.48d

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
a. Se o Salmo 105 é uma história da salvação / libertação de YHWH para com Abraão e seus
descendentes; Então, o Salmo 106 é uma história de sua contínua rebelião. YHWH é fiel; Seu povo é infiel!
b. Os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Juízes são o foco da grande maioria das alusões
históricas. Aqui está uma lista delas.
1. Sl. 106.7 - Ex. 14.11-12; 19; Sl. 106.29 - Nm. 25.4
2. Sl. 106.9 - Ex. 14.21; 20; Sl. 106.30 - Nm. 25.7, 8
3. Sl. 106.10 - Ex. 14.30; 21; Sl. 106.31 - Nm. 25.11-13
4. Sl. 106.11 - Ex. 14.28; 15.5; 22; Sl. 106.32 - Nm. 20.2-13
5. Sl. 106.12 - Ex. 14.31; 23; Sl. 106.33 - Nm. 20.3, 10
6. Sl. 106.13 - Ex. 15.24; 16.2; 17.2; 24; Sl. 106.34 - Jz. 1.21, 27-36; Dt. 7.2, 16
7. Sl. 106.14 - Ex. 17.2; Nm. 11.4; 25; Sl. 106.35 - Jz. 3.5, 6
8. Sl. 106.15 - Nm. 11.31; 26; Sl. 106.36 - Jz. 2.12
9. Sl. 106.16 - Nm. 16.3; 27; Sl. 106.37 - Dt. 12.31; 32.17
10. Sl. 106.17 - Nm. 16.32; 28; Sl. 106.38 - Nm. 35.33; Dt. 18.10
11. Sl. 106.18 - Nm. 16.35; 29; Sl. 106.39 - Lv. 17.7; 18.24; Nm. 15.39; Jz. 2.17
12. Sl. 106.19 - Ex. 32.4; Dt. 9.8; 30; Sl. 106.40 - Lv. 26.30; Dt. 32.19; Jz. 2.14
13. Sl. 106.23 - Ex. 32.10, 11-14; Dt. 9.14, 25-29; 31; Sl. 106.41 - Jz. 2.14
14. Sl. 106.24 - Nm. 14.31; Dt. 1.32; 9.23; 32; Sl. 106.42 - Jz. 4.3; 10.12
15. Sl. 106.25 - Nm. 14.2; Dt. 1.27; 33; Sl. 106.43 - Jz. 2.16-18; 6.6
16. Sl. 106.26 - Nm. 14.28-35; 34; Sl. 106.44 - Jz. 3.9; 6.7; 10.10
17. Sl. 106.27 - Dt. 4.27; 35; Sl. 106.45 - Lv. 26.42; Jz. 2.18
18. Sl. 106.28 - Nm. 25.2, 3; Dt. 4.3, 36; Sl. 106.46-2 Cr. 30.9; Ed. 9.9; Ne. 1.11
c. Como muitas vezes é verdade no Saltério, a flutuação entre SINGULAR e PLURAL pode ser conectada a um
editor que converte um salmo individual em um salmo coletivo / litúrgico.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.1-3
1
Aleluia!
Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom;
porque a sua misericórdia dura para sempre.
2
Quem saberá contar os poderosos feitos do SENHOR
ou anunciar os seus louvores?
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3

Bem-aventurados os que guardam a retidão
e o que pratica a justiça em todo tempo.

106.1-3 Esta primeira estrofe tem dois temas.
1. A descrição de YHWH
a. Ele é bom (BDB 373 II, cf. 2 Cr. 5.13; 7.3; Sl. 25.8; 86.5; 100.5; 107.1; 118.1, 29; 145.9)
b. Sua misericórdia (veja Tópico Especial. Benignidade [hesed]) e Tópico Especial. Para Sempre ['olam])
2. A descrição de Seus verdadeiros seguidores
a. Eles falam de Seus poderosos feitos
b. Eles O louvam
c. Eles guardam a retidão (veja Tópico Especial. Juiz, Julgamento e Justiça em Isaias)
d. Eles (veja LXX, Peshitta, Vulgata, MT, "ele") praticam a justiça (veja Tópico Especial. Justiça)
Essa descrição é crucial porque o que se segue é a alusão histórica repetida da infidelidade de Israel.
106.1 O Salmo começa e termina com exortações para louvar.
1. Aleluia - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, Sl. 106.1, cf. 107.1; 118.1, 29; 136.1
2. rendei graças (literalmente louve) - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERATIVO, Sl. 106.1, cf. 1 Cr. 16.41
3. aleluia - o mesmo que o nº 1, Sl. 106.48
Os seguidores fiéis louvam a Deus quando eles vivem como Ele e falam sobre Ele! Bendita a pessoa que obedece
ao Senhor (cf. Salmo 1).
106.2 "poderosos feitos" Isso se refere aos atos de libertação e provisão de YHWH. Este tema é a continuação do
Salmo 105 (veja nota completa sobre as sete ocorrências no Salmo 105 em Sl. 105.1-7).
1. Poderosos feitos, Sl. 106.2 - BDB 150, cf. Dt. 3.24; Sl. 20.6; 71.16; 145.4, 12; 150.2; Is. 63.15
2. maravilhas, Sl. 106.7 - BDB 810 (veja nota no Salmo 105.1-7)
3. obras, Sl. 106.13 - BDB 795, cf. Josué 24.31; Sl. 33.4; 93.5
4. coisas portentosas, Sl. 106.21 - BDB 152, ou seja, especialmente no Egito, cf. Dt. 10.21; mas também nos
outros atos de YHWH em Jó 5.9; 9.10; 37.5; Sl. 71.19; 126.2
5. maravilhas, Sl. 106.22 - o mesmo que o nº2
6. tremendos feitos (literalmente "coisas terríveis"), Sl. 106.22 - BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO,
cf. Dt. 10.21; 2 Sm. 7.23; 1 Cr. 17.21; Sl. 66.3; 145.6; Is. 64.3
106.3 "todo tempo" Este é um aspecto crucial para o discipulado. A vida divina é uma tarefa em tempo
integral! Agora, lembre-se que esta é um cenário do AT. Ele reflete "os dois caminhos" de Dt. 30.15, 19; Salmo 1.
A citação em Gl. 3.10-12 ilustra a aliança do AT baseada no desempenho. Embora os crentes do NT não estejam
sob o AT (veja Atos 15), uma vez que conhecemos a Deus em Cristo, vivemos para Ele "em todos os
momentos". Fazemos isso, não para sermos aceitos, mas porque somos / fomos aceitos! O objetivo da fé bíblica
não é o céu um dia, mas a semelhança de Cristo todos os dias (cf. Romanos 8.28-29; 2 Co. 3.18; 7.1; Gl. 4.19; Ef.
1.4; 2.10; 4.13; 1 Ts. 3.13; 4.3, 7; 5.23; 1 Pd 1.15)!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.4-5
4
Lembra-te de mim, SENHOR, segundo a tua bondade para com o teu povo;
visita-me com a tua salvação,
5
para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos,
e me alegre com a alegria do teu povo,
e me regozije com a tua herança.
106.4-5 Esta estrofe começa com dois IMPERATIVOS usados como uma oração.
1. lembra - BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO
2. visita-me (literalmente "ajuda") - BDB 823, KB 955, Qal IMPERATIVO
A LXX, Peshitta e Vulgata têm "nos" em vez de "me".
Esses versículos parecem refletir uma pessoa no exílio (cf. Sl. 106.47, isto é, por causa de todos os pecados do
seu povo da aliança, 106.6), que está orando para viver o suficiente para experimentar a restauração de Seu povo
por YHWH. Ele menciona várias frases que apontam para a aliança misericordiosa de YHWH (ou seja, lembra).
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2.
3.
4.

segundo a Tua bondade - Sl. 106.4
Teus escolhidos - Sl. 106.5
Teu povo- Sl. 106.5
Tua herança - Sl. 106.5

106.5 Observe os três INFINITIVOS CONSTRUCTO.
1. para que eu veja - BDB 906, KB 1157, Qal
2. me alegre - BDB 970, KB 1333, Qal
3. me regozije - BDB 237, KB 248, Hithpael
Observe que todos os três têm um foco corporativo.
1. Seus escolhidos
2. Teu povo
3. Tua herança
Tenha cuidado com uma ênfase exclusiva e individualista relacionada à salvação. Somos salvos para servir a
família de Deus / o corpo de Cristo. O foco demasiado no indivíduo abre a porta espiritual para os pecados do
Éden (Gênesis 3).
▣ "Teu povo" A palavra hebraica traduzida como "nação" (BDB 156) é geralmente um termo negativo que se
refere aos gentios (isto é, Salmo 2.1, 8; 9.5, 15, 17, 19, 20), mas pode ser usada para Israel, como aqui (cf. Gn
12.2; Deuteronômio 4.6-8; Salmo 33.12; Isaías 26. 2, Jeremias 31.36).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.6-12
6
Pecamos, como nossos pais;
cometemos iniquidade, procedemos mal.
7
Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas;
não se lembraram da multidão das tuas misericórdias
e foram rebeldes junto ao mar, o mar Vermelho.
8
Mas ele os salvou por amor do seu nome,
para lhes fazer notório o seu poder.
9
Repreendeu o mar Vermelho, e ele secou;
e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto.
10
Salvou-os das mãos de quem os odiava
e os remiu do poder do inimigo.
11
As águas cobriram os seus opressores;
nem um deles escapou.
12
Então, creram nas suas palavras
e lhe cantaram louvor.
106.6-12 Esta estrofe se foca no Êxodo.
1. O atual povo de Deus (Sl 106.6)
a. Eles pecaram como seus pais (PERFEITO)
b. Eles cometeram iniquidade (PERFEITO)
c. Eles procederam mal (PERFEITO)
2. nossos pais (Sl. 106.7; cf. Lv. 26.40; Ne. 9.32-34; Jr. 3.25; Dn. 9.8, 16)
a. Não atentaram as Suas maravilhas
b. Não se lembraram da multidão das Tuas misericórdia (cf. Jz. 8.34; Neemias 9.17; Salmo 78.42)
c. Foram rebeldes junto ao mar
3. Porem ainda assim YHWH agiu (Salmos 106.8-11) em seu nome
a. Ele os salvou
b. Ele fez Seu poder conhecido (ou seja, revelou Seu caráter em Seus atos, cf. Salmo 98.2; 103.7)
c. Ele repreendeu o Mar Vermelho (para este VERBO incomum veja Sl. 104.7)
d. Ele os conduziu
e. Ele os salvou
f. Ele os redimiu
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4. Depois de todos os atos de YHWH, eles acreditaram (cf. Êxodo 14.1, veja Tópico Especial. Acredite,
Confie, Fé e Fidelidade no AT) e o louvaram (Sl. 106.12)
Alguns estudiosos veem este versículo como denotando uma confissão nacional do pecado durante um dia de
festa no templo. O pedido de perdão está em Sl. 106.47 e a confiança na graça de YHWH está em Sl. 106.48.
106.7 "ao mar" Parece haver uma repetição na MT. Muitas traduções modernas (NRSV, NJB, NAB)
compreendem as consoantes de "ao mar" e combinam-nas em um nome para YHWH (cf. Salmos 78.17, 56; Dn.
7.18, 22, 25) para obter um título para Deus.
1. Altíssimo - NRSV, NJB, NAB
2. Poderoso - TEV
▣ "o mar Vermelho" Veja o Tópico Especial. Mar Vermelho
106.8 Este versículo se foca no maior propósito redentor de YHWH no Êxodo (veja Tópico Especial. Eterno
Plano Redentor de YHWH). Ele queria que as nações
1. temesse Israel
2. o conhecesse
O problema é que Israel nunca cumpriu plenamente a aliança (cf. Salmo 106.6-7). As nações receberam uma
revelação distorcida (cf. Ezequiel 36.22-23), de modo que YHWH precisou desenvolver um novo caminho (isto é,
uma nova aliança, veja Jr. 31.32-34) para alcançá-las. Ele se revelou (cf. Ezequiel 36.23-32).
106.10 "salvou-os" Veja Tópico Especial. Resgate / Remir.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.13-15
13
Cedo, porém, se esqueceram das suas obras
e não lhe aguardaram os desígnios;
14
entregaram-se à cobiça, no deserto;
e tentaram a Deus na solidão.
15
Concedeu-lhes o que pediram,
mas fez definhar-lhes a alma.
106.13-15 Essa estrofe está teologicamente ligada à anterior (Salmo 106.6-12). O arrependimento, a confissão e a
crença de Israel não duraram.
As características estruturais de Sl. 106.6-12 são repetidos.
1. seus atos, Sl. 106.13-14
a. Cedo, porém se esqueceram (muitas vezes uma advertência, cf. Deuteronômio 4.9; 6.12; 8.14; Salmo
103.2) das suas obras (Salmos 106.24)
b. não lhe aguardaram os desígnios
c. Eles se entregaram a cobiça (Números 11.4)
2. Resposta de YHWH
a. Ele lhes deu os seus maus desejos (isto é, a comida, cf. Nm 11.4-6, 31; Sl. 78.29-31, também veja nota
em Romanos 1.24, 26, 28)
b. Ele lhes definhou a alma (cf. Números 11.33, leia uma boa e breve discussão em Gleason
Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, p.136)
106.14 "tentaram a Deus na solidão" Este VERBO (BDB 650, KB 702, Piel IMPERFEITO com waw) é usado
para DESCREVER a INCREDULIDADE DE Israel durante o êxodo e o período de peregrinação (isto é, no
deserto). Esta incredulidade é expressa por seus ataques contra os líderes de YHWH (ou seja, Moisés e Arão, cf.
Ex. 5.21; 14.11; 15.24; 16.2; 17.2, 3; 32.1; 11.1, 4; 14.1, 2; 21.5; Sl. 106.16). Este mesmo VERBO é usado em
Ex. 17.2, 7; Nm. 14.22; Dt. 6.16; 33.8; Sl. 78.18, 41, 56; 95.9.
É interessante notar que várias vezes esse VERBO é usado para demonstrar Deus testando Seu povo (cf. Gn.
22.1; Ex. 15.25; 16.4; 20.20; Dt. 8.2, 16; 13.3; Jz. 2.22; 3.1, 4, veja Tópico Especial. Deus Testa o Seu Povo.
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.16-18
16
Tiveram inveja de Moisés, no acampamento,
e de Arão, o santo do SENHOR.
17
Abriu-se a terra, e tragou a Datã,
e cobriu o grupo de Abirão.
18
Ateou-se um fogo contra o seu grupo;
a chama abrasou os ímpios.
106.16-18 Esta estrofe reflete Números 16, o período de peregrinação no deserto.
106.16 "o santo do SENHOR" Isto se refere a Arão como o Sumo Sacerdote. Houve uma controvérsia em
Números 16 sobre quem era o verdadeiro líder de Israel (cf. Nm. 16.1-7). A santidade especial de Arão, ligada a
ser o Sumo Sacerdote, é vista em sua roupa como descrito em Êxodo 28, especialmente no versículo 36.
106.18 "fogo" Há vários lugares em Números onde o fogo é usado para julgar.
1. Nadabe e Abiú - mortos pelo fogo por oferecer "fogo estranho", Nm. 3.4; 26.61
2. O fogo de YHWH sobre os Israelitas que murmuram - Nm. 11.1-3
3. Rebelião de Coré - Nm. 16.35; 26.10
Em Ex. 24.17 e Dt. 4.24, a glória do Senhor é descrita como um fogo devorador (veja Tópico Especial.
Fogo). Isso se remete a nuvem de glória Shekinah que liderou e protegeu os israelitas.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO. 106.19-27
19
Em Horebe, fizeram um bezerro
e adoraram o ídolo fundido.
20
E, assim, trocaram a glória de Deus
pelo simulacro de um novilho que come erva.
21
Esqueceram-se de Deus, seu Salvador,
que, no Egito, fizera coisas portentosas,
22
maravilhas na terra de Cam,
tremendos feitos no mar Vermelho.
23
Tê-los-ia exterminado, como dissera,
se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto,
impedindo que sua cólera os destruísse.
24
Também desprezaram a terra aprazível
e não deram crédito à sua palavra;
25
antes, murmuraram em suas tendas
e não acudiram à voz do SENHOR.
26
Então, lhes jurou, de mão erguida,
que os havia de arrasar no deserto;
27
e também derribaria entre as nações a sua descendência
e os dispersaria por outras terras.
106.19-27 Essa estrofe reflete Êxodo 32 e Números 14.
106.19 "fizeram um bezerro" O bezerro foi destinado a ser uma representação física de YHWH (cf. Êxodo 32.8,
note os dois bezerros de ouro de Jeroboam I em Dan e Betel). Foi feito com parte do ouro dado aos israelitas pelos
egípcios. Mas, também lembrava aos israelitas de um deus egípcio da fertilidade (cf. Êxodo 32.6, 19).
O bezerro também foi usado como símbolo na adoração da fertilidade cananea para El e Ba'al (ou seja, textos
de Ras Shamra).
▣ "Horebe" Esta raiz hebraica (BDB 352, KB 349) significa "desperdício" ou "deserto". É o termo usado
frequentemente em Deuteronômio para "a montanha onde YHWH se encontrou com Israel". Em Êxodo e
Números é chamado de "Sinai" (BDB 696), que não é uma palavra hebraica. Pode estar relacionada com o
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"pecado no deserto" (BDB 95, cf. Ex. 16.1; 17.1; Nm. 23.11, 12). O termo é frequentemente associado a um
pequeno arbusto do deserto.
TÓPICO ESPECIAL. A LOCALIZAÇÃO DO MT. SINAI
A. Se Moisés estava falando literalmente e não figuradamente da "jornada de três dias" que solicitou de Faraó
(3.18; 5.3; 8.27), que não era um tempo longo o bastante para eles chegarem ao local tradicional no sul da
Península do Sinai. Portanto, alguns estudiosos colocam a montanha perto do oásis de Cades-Barnéia (ver
vídeo no History Channel "The Exodus Decoded" [O êxodo decifrado]).
B. O local tradicional chamado "Jebel Musa", no deserto de Sim, tem várias coisas em seu favor.
1. A grande planície diante da montanha.
2. Deuteronômio 1.2 diz que foi uma viagem de onze dias do Mt. Sinai a Cades-Barnéia.
4. O termo "Sinai" é um termo não hebraico. Pode estar ligado ao Deserto de Sim, que se refere a um
pequeno arbusto do deserto. O nome hebraico para o monte é Horebe (i.e., deserto, BDB 352, cf. Ex.
3.1; 17.6; 33.6).
5. O Monte Sinai tem sido um local tradicional desde o quarto século A.D. Está na "terra de Midiã", que
incluía uma grande área da península do Sinai e Arábia.
6. Parece que a arqueologia tem confirmado a localização de algumas cidades mencionadas em Êxodo
(Elim, Dophkah, Refidim) como estando no lado ocidental da Península do Sinai.
C. Os judeus nunca estiveram interessados na localização geográfica do Mt. Sinai. Eles acreditavam que Deus
lhes deu a Lei e cumpriu Sua promessa de Gênesis 15.12, 21. "Onde" não era a questão e eles não tinham a
intenção de retornar a este local (i.e., nenhuma peregrinação anual).
D. O local tradicional do Mt. Sinai não foi estabelecido até a Peregrinação de Sílvia, escrito por volta de 385-8
A.D. (cf. F. F. Bruce, Commentary on the Book of the Acts [Comentário do Livro de Atos], pg. 151).
O outro nome usado no AT para o lugar o qual YAHWEH deu seus "Dez Mandamentos" foi "Horeb" (BDB
352, 350 KB, cf. Êxodo 3.1; 17.6; 33.6; Dt. 1.2, 6, 19; 4.10, 15; 5.2; 9.8; 18.16; 29.1; 1 Rs 8.9; 19.8; 2 Cr.
5.10; Sl. 106.19; Ml. 4.4). Esta raiz pode estar relacionada com as mesmas três consoantes hebraicas que
significam “resíduos”, “desolação”, ou “ruína” (BDB 352, 349 KB). Parece que o "Horebe" se refere a uma
série de montanhas e "Sinai" a um de seus picos
106.20 Que versículo chocante! O próprio povo de Deus se voltou para um ídolo ao invés do único Deus
verdadeiro (cf. Jeremias 2.11-13, assim como todos os humanos, Rm. 1.21-23)!
106.22 "na terra de Cam" Cam (BDB 325 I) é um dos filhos de Noé. Ele foi o pai de várias nações (Gênesis
10).
1. Egito (Mizraim), cf. Sl. 78.51; 105.23, 27
2. Canaã
106.23 YHWH disse a Moisés que Ele iria destruí-los e começar de novo com ele, como havia feito com Abraão
(cf. Êxodo 32.10).
Moisés intercedeu com YHWH em nome de Israel (cf. Ex. 32.11-13). Acho que isso foi um teste para o
fortalecimento de Moisés. YHWH mudou de ideia (cf. Ex. 32.14) e respondeu à oração de Moisés. Veja Tópico
Especial. Oração de Intercessão.
106.24 Várias vezes Israel recusou-se a acreditar em YHWH sobre Ele dar-lhes a terra de Canaã (cf. Nm. 14.1-3,
31; 20.3-4; Dt. 9.23; Ez. 20.5-8).
"lhes jurou" O VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERFEITO com waw) literalmente significa "levantar" (isto é, a
mão em um gesto ao fazer um juramento), a promessa de YHWH em Gênesis 15.18. Isto faz alusão a
Ex. 6.8; Nm. 14.30; Ne. 9.15.
106.27 Os dois VERBOS se referem ao exílio.
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1. derribaria (literalmente "causa de queda") - BDB 656, KB 709, HIPHIL INFINITIVO COSNTRUCTO,
cf. Sl. 106.26b
2. dispersaria - BDB 279, KB 280, Piel INFINITIVO CONSTRUCTO.
Esta
foi
uma
advertência
antecipada
contra
a
desobediência
da
aliança,
cf. Lv. 26.33; Dt. 4.27; 28.64; 29.28; Sl. 44.11; Ez. 20.23. Como YHWH expulsou as tribos cananeias por causa
de seus pecados (cf. Gn. 15.12-21), agora em juízo imparcial, Ele faz o mesmo com Israel! O pecado tem
consequências!
Mais um pensamento sobre o exílio. Por mais doloroso e vergonhoso que fosse, facilitou o conhecimento da
mensagem de YHWH sobre Ele mesmo. O problema era que Israel continuava a dar a mensagem errada (cf.
Ezequiel 36.22-23).
A "nova aliança" de Jr. 31.31-34 centrar-se-á em YHWH revelando-se por seus atos de graça a Israel rebelde
(cf. Ezequiel 36.24-38).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 106.28-31
28
Também se juntaram a Baal-Peor
e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos.
29
Assim, com tais ações, o provocaram à ira;
e grassou peste entre eles.
30
Então, se levantou Finéias e executou o juízo;
e cessou a peste.
31
Isso lhe foi imputado por justiça,
de geração em geração, para sempre.
106.28-31 Esta estrofe refere-se a Números 25. Israel se envolveu com a adoração da fertilidade de Moabe. A
idolatria foi um grande problema na história de Israel. Eu incluí minhas notas de Dt. 18.10-11. Veja Tópico
Especial. Adoração da Fertilidade da ANE.
Dt.18.10-11 Há uma série de PARTICÍPIOS, que denotam a idolatria cananeia.
1. NASB " faz passar pelo fogo seu filho ou sua filha " - BDB 716, KB 778, Hiphil PARTICÍPIO
2. NASB, "adivinhador" - BDB 890, KB 1115, Qal PARTICÍPIO (usa tanto VERBO e substantivo)
NKJV, NET, "aquele que pratica bruxaria"
NRSV, NJB, NVI, "que pratica a adivinhação"
JPSOA "um adivinho"
3. NASB, "prognosticador" - BDB 778 II KB 857, Poel PARTICÍPIO
NKJV, NRSV, NJB, JPSOA "um encantador"
NIV, "feitiçaria"
NET "um leitor de presságio"
4. NASB, NKJV, NIV, "agoureiro" - BDB 638 II, 690 KB, Piel PARTICÍPIO
NRSV, NJB "um adivinho"
JPSOA "um adivinho"
NET "um encantador"
5. NASB, NKJV, NRSV, NJB, JPSOA, NET, " feiticeiro" - BDB 506, KB 503, Piel PARTICÍPIO
NIV, "se engaja em bruxaria"
6. NASB, "encantador" BDB 287, 287 KB, Qal PARTICÍPIO (usa VERBO e substantivo)
NVI, "aquele que evoca feitiços"
NRSV, JPSOA, NIV, NET, "aquele que lança feitiços"
NJB ", tecelão de feitiços"
7. NASB, NKJV, "necromante" (isto é, um medium) BDB 981, KB 1371, Qal PARTICÍPIO
NRSV, JPSOA, "consulta fantasmas"
NJB "consultor de fantasmas"
NVI, "medium"
NET ", aquele que evoca espíritos"
8. NASB,
NKJV,
NIV,
"mágico"
[presumisse]
(um
espírita)
BDB
981,
1371, Qal PARTICÍPIO (presumido)
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NRSV, "consulta espíritos"
NJB "médiuns"
JPSOA, "espíritos familiares"
NET "um praticante do ocultismo"
9. NASB, NKJV, "quem consulta os mortos"
a. BDB 205, KB 233, Qal PARTICÍPIO
b. BDB 559, KB 562, Qal PARTICÍPIO
NRSV ", que busca oráculos dos mortos"
NJB, NET, "necromante"
JPSOA, "quem consulta os mortos"
NVI, "quem consulta os mortos"
Como você pode ver a partir das diferentes traduções para o inglês estas palavras têm alguma
sobreposição. Estes termos parecem referir-se a diferentes tipos de prática de adoração pagã, mas suas definições
exatas são incertas para estudantes modernos da Bíblia. Veja uma breve discussão em (1) Dictionary of
Biblical Imagery, pp. 524-528 e 608-610 e também veja Synonyms of the Old Testament de Robert B. Girdlestone,
pp. 296-302. O quadro geral é uma tentativa de conhecer e manipular o futuro para benefício pessoal. O povo de
YHWH tem que confiar nEle e servi-Lo. O velho pecado original do "eu primeiro" é a raiz de todos os problemas
da humanidade!
18.10 quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha" Esta é uma referência para a adoração do deus da
fertilidade, Moloque. Em Israel, o primogênito (cf. Êxodo 13) deveria ser dado a YHWH para servi-Lo. Em
Canaã, o primogênito deveria ser sacrificado pelo fogo para Moloque, a fim de garantir a fertilidade, (cf. Dt 12.31;
Lv. 18.21). Há até mesmo um relato em 2 Rs. 21.6, onde o povo de Deus adorou este falso deus! Isso
possivelmente, relaciona-se com o conhecimento do futuro (cf. 2 Rs. 3.26-27). Veja o Tópico
Especial. Moloque em Dt. 12.31.
▣ "nem adivinhador" Esta palavra vem da raiz hebraica "divino" (BDB 890, cf. Nm. 22.7; 23.23; Ez. 21.21; 2
Rs. 17.17). É o termo geral que descreve vários métodos diferentes, mas todos com a intenção de determinar a
vontade de uma divindade por meios mecânicos ou naturais, como examinar o fígado de ovelhas ou lançar
flechas. Baseia-se em uma visão de mundo pagão, não há informações sobre o futuro escondido em eventos
naturais e que os seres humanos talentosos (ou seja, falsos profetas, por exemplo, Jr 27.9; 29.8; Ez. 13.9; 22.28)
possa conhece-los ou influenciar esse futuro.
▣ "nem prognosticador" Este termo (BDB 778 II, KB 857) está relacionado com o termo "nuvem" (BDB
777). Os linguistas pensam que o termo está relacionado ao som.
1. o zumbido dos insetos
2. o som do vento nas árvores
3. a etimologia desconhecida (nuvem, em seguida, relacionada com visão)
A passagem paralela nos escritos de Moisés, que proíbe essas mesmas práticas pagãs está em Lv. 19.26-20.8
(principalmente Dt. 19.26). Esse mesmo termo também é encontrado em Jz. 9.37; 2 Rs. 21.6; 2 Cr.33.6;
Is. 2.6; 57.3; Jr. 27.9; Mq. 5.12.
▣ "nem agoureiro" O significado deste termo (BDB 638 II, KB 690) é incerto. Em sírio significa "murmurar um
encantamento obscuro" (KB 690). A raiz tem vários usos.
1. serpente - BDB 638 I
2. VERBO em Piel somente, (BDB 638 II), que significa.
a. práticar adivinhação
b. observar sinais / presságios
3. cobre - bronze - BDB 638 III
4. desconhecido - BDB 638 IV
▣ "nem feiticeiro" Este termo (BDB 506, KB 503) basicamente significa "cortar" (1) como na destruição de
ingredientes para uma poção mágica ou (2) cortando a si mesmo como uma forma de obter a atenção da divindade
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(ou seja, o uso sírio, cf. 1 Rs. 18.28). Este termo era usado para descrever homens sábios do Faraó no Êxodo 7.11
e homens sábios de Nabucodonosor em Dn. 2.2.
18.11 "nem encantador" Isto é, literalmente "amarrar nós", "ser aliado com" ou "unir" (BDB 287, KB 287). Em
Salmo 58.5 e Ecl. 10.11 se refere a encantador de cobra. A vocalização ligeiramente diferente descreve um falso
sábio babilônico em Is. 47.8-11.
▣ "nem necromante" O PARTICÍPIO (BDB 981, KB 1371) significado básico é "pedir" ou "perguntar." Aqui,
consultar o domínio espiritual (por exemplo, YHWH, Js. 9.14 ou ídolos, Oséias 4.12).
O primeiro SUBSTANTIVO, "MEDIUM" (BDB 15) É UM TERMO DIFÍCIL DE DEFINIR. Alguns veem o termo
como ele é usado em Lv. 19.31; 20.6, 27 como (1) uma cova, ou lugar de sacrifício, ou (2) forma de "pai", que
refere-se ao culto ancestral. É traduzida na LXX em Is. 8.19 como "ventríloquo". Devido a isso e Is. 29.4 alguns
pensam que significa "piar" ou "a murmurar." Isto implicaria a "falar com uma voz diferente." No entanto, a partir
de 1 Sm. 28.7-9, está relacionado com a capacidade de ligar ou falar com alguém no chão ou para se comunicar
com os mortos ou espíritos do submundo, ou seja, a necromancia.
O segundo SUBSTANTIVO, "ESPÍRITA" (BDB 396) era uma forma da palavra hebraica "Conhecer" (BDB
395). Refere-se a quem tem conhecimento do reino espiritual ou tem contato com alguém que têm conhecimento
do reino espiritual (cf. Is. 8.19; 19.3).
▣ "nem quem consulte os mortos" Esta frase é uma combinação de dois Qal PARTICÍPIOS (BDB 205, KB 233,
"pedir" e BDB 559, KB 562, "os mortos"). No contexto, refere-se a médiuns e espíritas. Esta elite, supostamente
oferecia, contato com os mortos às pessoas para obter informações sobre o futuro e o poder de afetá-los.
Todas as culturas antigas acreditavam na vida após a morte. Para muitos no antigo Oriente isto tinha duas
possibilidades.
1. ancestral culto onde os espíritos dos membros da família poderia afetar o presente e o futuro
2. Poderes físicos (estrelas, forças da natureza) ou espirituais (demônios, semideuses) poderia ser utilizado
para conhecer e afetar destinos pessoais
Sl. 106.28 "comeram os sacrifícios dos ídolos mortos" A MT não possui o VERBO "oferecer". "Mortos" (BDB
559, Qal, nº 1, d) é um Qal PARTICÍPIO ATIVO, que pode se referir aos ídolos pagãos inexistentes (veja Números
25.2), não mortos humanos (Deuteronômio 26.14). A TEV, NJB e a REB traduzem isto assim:
TEV - "deuses mortos"
NJB - "deuses sem vida"
REB - "deuses sem vida"
106.29 "ações" a pergunta é se há é uma comparação proposital
1. as obras dos idólatras israelitas, Sl. 106.29, 39
2. as obras de YHWH, Sl. 106.2, 7, 13, 21-22
Que contraste!
106.31 "lhe foi imputado por justiça" Esta é a frase exata usada da justificação de Abraão pela fé em Gn. 15.6,
citado por Paulo em Rm. 4.3; Gl. 3.6. A única diferença de um (BDB 362, KB 359, Niphal IMPERFEITO) e do
outro (Qal IMPERFEITO) está no aspecto verbal. Veja as notas completas sobre isto em Gn. 15.6
em www.freebiblecommentary.org.
As ações de Fineias, o sacerdote, são descritas em Nm. 25.11-13. Suas ações, como a de Abraão, demonstraram
sua fé em YHWH.
106.31 "de geração em geração, para sempre" As ações de Finéias foram um exemplo de
um verdadeiro seguidor fiel. Este testemunho é preservado e continua a falar de sua fé / fidelidade.
A forma como vivemos influência as pessoas por um longo período, após morrermos!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 106.32-33
32
Depois, o indignaram nas águas de Meribá,
e, por causa deles, sucedeu mal a Moisés,
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33

pois foram rebeldes ao Espírito de Deus,
e Moisés falou irrefletidamente.
106.32-33 Esta estrofe reflete os acontecimentos de Números 20. Os israelitas enfureceram Moisés por suas
palavras em Meribá e ele reagiu intensamente (cf. Nm. 20.12; 27.14; Dt. 1.37; 3.26-27; 34.4). Deus não faz
acepção de pessoas; A desobediência tem consequências (veja nota completa em Gálatas 6.7).
106.33 "ao Espírito de Deus" A NASB escreve o "Espírito" maiúsculo (BDB 924), que implica o Espírito de
YHWH, mas o contexto obviamente se refere ao espírito de Moisés (isto é, força vital). Em Sl. 106.33b a linha
paralela "Ele" se refere a Moisés.
Pode ser uma questão discutível porque foi o Espírito de Deus que estava com Moisés (cf. Nm 11.17; Neemias
9.20), Israel (cf. Nm 24.3), e ambos (cf. Isaías 63.10-14).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 106.34-39
34
Não exterminaram os povos,
como o SENHOR lhes ordenara.
35
Antes, se mesclaram com as nações
e lhes aprenderam as obras;
36
deram culto a seus ídolos,
os quais se lhes converteram em laço;
37
pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios
38
e derramaram sangue inocente,
o sangue de seus filhos e filhas,
que sacrificaram aos ídolos de Canaã;
e a terra foi contaminada com sangue.
39
Assim se contaminaram com as suas obras
e se prostituíram nos seus feitos.
106.34-39 Essa estrofe reflete as palavras de Deus a Israel sobre a interação com os cananeus (cf. Êxodo 34.1017; Deuteronômio 7.1-6, 16; 20.16-18). O livro de Josué descreve a derrota das principais cidades muradas de
Canaã, mas cada tribo deve terminar a tarefa de expulsar os cananeus de suas próprias alocações tribais. Eles não
fizeram isto (cf. Jz. 1.21, 27, etc.). As consequências estão claramente indicadas em Nm. 33.50-56!
106.35 "as nações" Veja Tópico Especial: Habitantes pré-israelitas da Palestina.
106.36 "converteram em laço" A palavra, "laço" (BDB 430), é uma referência a uma armadilha de animais
("isca" ou "chamariz"). Ela foi usada metaforicamente para a tentação em relação ao culto da fertilidade cananeu
(cf. Êxodo 23.33; Deuteronômio 7.16; Juízes 2.3).
106.37-38 Refere-se à adoração do deus da fertilidade, Moloque.
TÓPICO ESPECIAL: MOLOQUE
O termo (BDB 574, KB 592) é incerto. Já houve diversas teorias.
1. associado a uma divindade do submundo
a. "Malik" das Tabuletas de Ebla (± 2.300 a.C. do norte da Síria)
b. "Maliku" ou "Muluk" das Tabuletas de Mari (± 1800-1750 a.C. a partir de uma cidade suméria
localizada no rio Eufrates)
2. associado a um tipo de sacrifício de uso de termo Púnica "molk" (de uma estela Norte africana do
quarto ao primeiro século aC). Ele pode ter envolvido um cordeiro substituto sendo queimado no lugar
de uma criança (Eissfeldt). N. H. Snaith teoriza que significava que as crianças foram dadas para a
prostituição cultual, com base em
a. Lev. 18.19-23 é sobre pecados sexuais, então o versículo 18 pode ser também
b. esta é a forma como o Talmud o vê também
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3. possivelmente uma confusão com Milcom (cf. Moloque em I Rs. 11.7, mas note que Milcom é
mencionado como I Rs. 11.5,33 No entanto, ambos os deuses são referidos no Sl. 106.35-39).
4. A palavra é um jogo de palavra hebraica das consoantes para "Rei" (MLK, BDB 591), combinados com
as vogais de "vergonha" (BDB 101 ou 102). Mesmo se isso for verdade, não identifica o deus ou o culto.
O culto a Moloque é descrito como um sacrifício humano de crianças, pelo fogo (quer queimados vivos ou
oferecido como holocausto depois que eles foram mortos doutra maneira é incerto). Se isso for verdade era
1. um tipo de culto de fertilidade
2. um culto que adorava o deus do submundo
Este deus era adorado em Jerusalém, no vale dos filhos de Hinom, que ficou conhecido como "Tofete" (cf.
Is 30.33; 57.5; Jer 7.31; 32.35.). A adoração é caracterizada por provocar seus filhos e filhas para passar pelo
fogo (cf. Dt 12.31; 18.10; II Rs 16.3; 17.17,31; 21.6; Sl 106.37 ; Jer 7.31; 19.5; Ez 16.20-21). A própria
palavra aparece em Lev. 18.21; 20.2,3,4,5; I Rs. 11.7; II Rs. 23.10; Jer. 32.35; possivelmente Amos 5.26; Atos
7.43. O culto é mais associado aos Reis da Judéia, Ácabe e Manassés, embora pareça anteriormente nos
contatos judaicos com áreas circundantes do culto pagão da fertilidade.
106.37 "demônios" Este (BDB 993) refere-se aos deuses pagãos (cf. Deuteronômio 32.17). A palavra é usada
apenas duas vezes no AT. É possivelmente uma palavra emprestada do aramaico. O conceito de ídolos pagãos
como demônios é visto no NT em 1 Co. 10.19-20 e Ap. 9.20.
TÓPICO ESPECIAL: ANJOS E O DEMONÍACO
A. Os povos antigos eram animistas. Eles atribuíam traços de personalidade a forças da natureza, animais e
objetos naturais, e traços da personalidade humana. A vida é explicada através da interação dessas
entidades espirituais com a humanidade.
B. Essa personificação tornou-se politeísmo (muitos deuses). Geralmente os demônios (gênios) eram deuses
menores ou semideuses (bons ou maus) que impactavam as vidas individuais humanas.
1. Mesopotâmia, caos e conflito
2. Egito, ordem e função
3. Canaã, veja Archaeology and the Religion of Israel [Arqueologia e a Religião de Israel] de W. F.
Albright, Quinta Edição, pp. 67-92.
C. O AT não se estende ou desenvolve o assunto de deuses menores, anjos ou demônios, provavelmente por
causa do seu monoteísmo estrito (cf. Êx 8.10; 9.14; 15.11; Dt 4.35, 39; 6.4; 33.26; Sl 35.10; 71.19; 86.6; Is
46.9; Jr 10.6, 7; Mq 7.18). Menciona os falsos deuses das nações pagãs (Shedim, cf. Dt 32.17; Sl 106.37) e
nomeia or personifica alguns deles.
1. Se'im (sátiro ou demônios peludos, BDB 972 III, III KB 1341, cf. Lev. 17.7; 2 Chr. 11.15; Isa. 13.21;
34.14)
2. Lilith (demônio feminino, sedutor, BDB 539, KB528, cf. Is 34.14)
3. Mavet (termo hebraico para morte usado para o deus cananeu do mundo dos mortos, Mot, BDB 560,
KB 560, cf. Is 28.15, 18; Jr 9.21; e possivelmente Dt 28.22)
4. Resheph (praga, fogo, ou pedras de granizo, BDB 958, 958 KB, cf. Dt 33.24; Sl 78.48; Hc 3.5)
5. Dever (pestilência, BDB 184, cf. Sl 91.5, 6; Hc 3.5)
6. Az'azel (nome incerto, mas possivelmente um demônio do deserto ou nome de lugar, BDB 736, KB
736, cf. Lv 16.8, 10, 26)
(Estes exemplos são tirados da Enciclopédia Judaica, vol. 5, p. 1523)
Entretanto, não há nenhum dualismo ou independência angélica de YHWH no AT. Satanás é servo de
YHWH (cf. Jó 1-3; Zc 3), não um inimigo (cf. A. B. Davidson, A Theology of the Old Testament [Uma
Teologia do Antigo Testamento], pg. 300-306).
D. O Judaísmo se desenvolveu durante o exílio Babilônico (586-538 A.C.). Foi teologicamente influenciado
pelo dualismo persa personificado do Zoroastrismo, um deus supremo chamado Mazda ou Ormazd e um
oponente mau chamado Ahriman. Isso permitiu dentro do judaísmo pós-exílico o dualismo personificado
entre YHWH e Seus anjos e Satanás e seus anjos ou demônios.
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A teologia do Judaísmo sobre o mal personificado é explicada e bem documentada em The Life and Times of
Jesus the Messiah [A Vida e os Tempos de Jesus o Messias], vol. 2, apêndice XIII (pp. 749-863) e XVI (pp.
770-776) de Alfred Edersheim.
O Judaísmo personificava o mal de três maneiras.
1. Satanás ou Sammael
2. o intento mau (yetzer hara) com a humanidade
3. o Anjo da Morte
Edersheim caracteriza estes como
1. o Acusador;
2. o Tentador;
3. o Punidor (vol. 2 pg. 756).
Há uma diferença teológica assinalada entre o judaísmo pós-exílico e a apresentação e explicação do mal
do NT.
E. O NT, especialmente os Evangelhos, afirma a existência e oposição de seres espirituais maus à humanidade
e a YHWH (no judaísmo Satanás é um inimigo para a humanidade, mas não para Deus). Eles se opõem à
vontade, domínio e reino de Deus.
Jesus confrontou e expulsou esses seres demoníacos, também chamados (1) espíritos imundos (cf. Lucas
4.36; 6.18) ou (2) espíritos maus (cf. Lucas 7.21; 8.2). Jesus fez claramente uma distinção entre doença (física
e mental) e os demônios. Ele demonstrou Seu poder e percepção espiritual reconhecendo e exorcizando esses
espíritos maus. Eles freqüentemente O reconheciam e tentavam se dirigir a Ele, mas Jesus rejeitava o
testemunho deles, exigia o silêncio deles e os expulsava. Exorcismos são um sinal da derrota do reino de
Satanás.
Há uma falta surpreendente de informação nas cartas Apostólicas do NT sobre este assunto. O exorcismo
nunca é listado como um dom espiritual, nem uma é metodologia ou procedimento para seu uso dado para as
futuras gerações de ministros ou crentes.
F. O mal é real; o mal é pessoal; o mal está presente. Nem a sua origem nem seu propósito é revelado. A Bíblia
afirma sua realidade e agressivamente se opõe à sua influência. Não há nenhum dualismo final na realidade.
Deus está no controle total; o mal está derrotado e julgado e será removido da criação.
G. O povo de Deus deve resistir ao mal (cf. Tiago 4.7). Eles não podem ser controlados por isso (cf. I João
5.18), mas podem ser tentados e seu testemunho e influência prejudicados (cf. Ef 6.10-18). O mal é uma
parte revelada da cosmovisão cristã. Os cristãos modernos não têm nenhum direito para redefinir o mal (a
demitologização de Rudolf Bultmann); despersonalizar o mal (as estruturas sociais de Paulo Tillich), nem
tentar explicar isso completamente em termos psicológicos (Sigmund Freud). Sua influência é difundida,
mas derrotada. Os crentes precisam caminhar na vitória de Cristo!
106.38 "a terra foi contaminada" A terra de Canaã foi contaminada pelos cananeus (Gn. 15.16) e agora pelos
israelitas (cf. Nm. 35.33-34; Jr. 3.2-10). Canaã pertencia a YHWH. Era a Sua terra.
106.39 "se prostituíram" Esta (BDB 275, KB 275, Qal IMPERFEITO com waw) é uma expressão idiomática
hebraica para o culto de idolatria (cf. Jz. 2.17; Ez. 23; Os. 5.3). Baseia-se na imagem de YHWH como Pai e Israel
como esposa (cf. Os. 1-3). Ir atrás de outro deus era visto como "adultério espiritual" (cf. Ex. 34.15; Nm 15.39; Sl.
73.27; Os. 4.12; 9.1). Às vezes, a imagem é tanto figurativa quanto literal, porque muitos / maioria dos cultos de
fertilidade era a imitação de magia (ou seja, atividade sexual em nome e no local de culto).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 106.40-43
40
Acendeu-se, por isso, a ira do SENHOR contra o seu povo,
e ele abominou a sua própria herança
41
e os entregou ao poder das nações;
sobre eles dominaram os que os odiavam.
42
Também os oprimiram os seus inimigos,
sob cujo poder foram subjugados.
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43

Muitas vezes os libertou,
mas eles o provocaram com os seus conselhos
e, por sua iniquidade, foram abatidos.
106.40-43 Este é um resumo dos períodos do êxodo, peregrinação no deserto, conquista, juízes e monarquia. O
AT é um registro da incapacidade de Israel de obedecer (Gálatas 3)!
Observe as poderosas palavras emotivas usadas para descrever como YHWH reagiu à idolatria, rebelião e
incredulidade de Israel.
1. A ira do Senhor se acendeu contra o Seu povo (Deuteronômio 1.34-35; 9.19)
2. Ele abominou Sua herança (Levítico 26.30; Deuteronômio 32.19)
3. Ele os entregou ao poder das... (ou seja, expressão idiomática hebraica de rejeição), continuado em frases
diferentes, mas paralelas em Sl. 106.41-42
106.42 "foram subjugados" A AB (p.75) menciona que as consoantes de "Canaã" (BDB 488) são as mesmas
que este VERBO (BDB 488, KB 484, Niphal IMPERFEITO com waw). Isso pode ter sido um jogo de som
proposital. As tribos cananeias subjugaram as tribos infiéis de YHWH.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 106.44-46
44
Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados
e lhes ouviu o clamor;
45
lembrou-se, a favor deles, de sua aliança
e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias.
46
Fez também que lograssem compaixão
de todos os que os levaram cativos.
106.44-46 Esta estrofe mostra a graciosa resposta de YHWH.
1. Ele olhou para a sua angústia (cf. Ex. 2.25; 5.7; Ne. 9.9)
2. Ele ouviu o seu clamor (cf. Ex. 2.23-25; 3.7-9; Nm. 20.16; Jz. 3.9; 6.7; 10.10; Ne. 9.27)
3. Ele se lembrou de Sua aliança (cf. Êx. 2.24; Lv. 26.40, 42, 45; Sl. 105.8, 42)
4. Ele se compadeceu segundo a multidão de Suas misericórdias (veja nota completa em Gn. 6.6)
5. Ele os fez com que lograssem compaixão (cf. 1 Rs. 8.50; 2 Cr 30.9; Ed. 9.9; Ne. 1.11; Jr. 42.12)
6. observe Sl. 106.43a, outro desejo gracioso de YHWH
106.45 "aliança" Veja Tópico Especial. Aliança
NASB (ATUALIADO) TEXTO: 106.47-48
47
Salva-nos, SENHOR, nosso Deus,
e congrega-nos de entre as nações,
para que demos graças ao teu santo nome
e nos gloriemos no teu louvor.
48
Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel,
de eternidade a eternidade;
e todo o povo diga: Amém!
Aleluia!
106.47-48 Estas palavras também são encontradas em 1 Cr. 16.35-36. Este Salmo começa com louvor a YHWH
pela Sua graça aos fiéis seguidores. Mas Israel não foi fiel! Agora o salmista ora para YHWH agir em seu favor e
restaurar Israel do exílio!
1. salva-nos - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, cf. 1 Cr. 16.35
2. congrega-nos
entre
as
nações
BDB
867,
KB
1062, Piel IMPERATIVO,
cf. Dt. 30.3; Sl. 147.2; Is. 11.12; 56.8; Ez. 39.28
O propósito da restauração é para que Israel possa
1. dar graças ao Seu santo nome - BDB 392, KB 389, Hiphil INFINITIVE CONSTRUCTO
2. glória em Seu louvor - BDB 986, KB 1387, Hithpael INFINITIVO CONSTRUCTO
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106.48 "Bendito seja o SENHOR" Este VERBO (BDB 138, KB 159, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) também ocorre em
Sl. 41.13; 72.18; 89.52. Israel deve bendizer o seu Deus por causa de quem Ele é e pelo o que Ele tem feito por
eles.
Observe os títulos da aliança da Divindade.
1. SENHOR nosso Deus, Sl. 106.47
2. SENHOR, o Deus de Israel, Sl. 106.48
▣ "de eternidade a eternidade" Veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
▣ "que todo o povo diga. 'Amém'" A NASB traduz esta frase como um JUSSIVO, mas é um Qal PERFEITO.
▣ "Amém" Veja Tópico Especial: Amém. Israel (isto é, "povo") deve afirmar a bem-aventurança de YHWH.
▣ "Aleluia" Este Salmo termina da mesma forma que os Salmos 105 e 104. Esta é uma frase litúrgica que abre
(isto é, Salmo 105.1) e encerra (isto é, Salmo 105.45) muitos Salmos. Isso mostra que eles eram lidos em um
contexto de adoração.
"O SENHOR " é a forma abreviada de Yah (BDB 219).
Surpreendentemente isso está faltando na LXX, mas está incluído na Peshitta. É certamente possível que
Sl. 106.48c-d sirva como um encerramento doxológico para o quarto Livro do Saltério (isto é, Salmo 41.13;
89.52).
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SALMO 107
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Liberta os
Homens de Problemas de
Múltiplas Vertentes
Sem Introdução MT

Ação de Graças
ao SENHOR por Suas
Grandes Obras de
Libertação

Um grupo de ação de
graças pelos os
peregrinos

Em louvor da bondade
de Deus

Deus, um refúgio em cada perigo

107.1-3

107.1-3

107.1-3

107.1-3

107.1
107.2-3

107.4-9

107.4-9

107.4-9

107.4-9

107.4-5
107.6-7
107.8-9

107.10-16

107.10-16

107.10-16

107.10-16

107.10-12
107.13-14
107.15-16

107.17-22

107.17-22

107.17-22

107.17-22

107.17-18
107.19-20
107.21-22

107.23-32

107.23-32

107.23-32

107.23-32

107.23-24
107.25-27
107.28-30
107.31-32

107.33-38

107.33-38

107.33-38

107.33-38

107.33-34
107.35-36
107.37-38

107.39-43

107.39-43

107.39-43

107.39-42

107.39-40
107.41-42

107.43

107.43

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
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CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Existe uma possível ligação entre os Salmos 105, 106 e 107 (ou seja, a mesma frase introdutória). Mesmo
que estas sejam separadas por uma divisão do livro, seu assunto e terminologia as ligam. A LXX acrescenta
a abertura característica do Livro 1, "Aleluia".
1. O Salmo 105 trata da experiência de Israel sobre o êxodo
2. O Salmo 106 leva ao evento traumático do exílio babilônico
3. O Salmo 107 fala da restauração.
B. É importante na interpretação dos Salmos que tentemos determinar o cenário histórico. Salmos 107.1-3 nos
ajuda a perceber que este é o livramento de Deus do exílio babilônico.
C. Há um padrão recorrente neste Salmo, começando em Sl. 107.4 e continuando pelo versículo 32. Há vários
refrãos semelhantes repetidos. Um deles é: "Eles clamaram ao SENHOR em sua angústia", Sl. 106.7, 13, 19,
28. Esta formulação é semelhante à experiência de Israel durante o período dos Juízes.
D. Outro refrão recorrente é Sl. 107.8, 15, 21, 31. Este refrão foca na lealdade da aliança do Deus de
Israel. Este mesmo termo especial, hesed (veja Tópico Especial: Benignidade), começa e termina este
Salmo. O tema deste maravilhoso Salmo é a firme lealdade da aliança de YHWH.
E. Existe um padrão quadruplicado de resgate. Alguns estudiosos pensam que isso se relaciona com
peregrinos que viajam para Jerusalém, mas isso parece altamente improvável, especialmente por causa do
padrão do número 4 em Sl. 107.23-31, que trata de negócios no mar. Uma compreensão melhor seria quatro
metáforas da libertação das crises.
1. uma caravana perdida no deserto sendo encontrada, Sl. 107.4-9
2. prisioneiros em masmorras profundas sendo libertados, Sl. 107.10-16
3. doente até o ponto da morte, mas curado, Sl. 107.17-22
4. Aqueles que experimentam uma terrível tempestade no mar, mas são libertados, Sal. 107.23-31
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.1-3
1
Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre.
2
Digam-no os remidos do SENHOR,
os que Ele resgatou da mão do inimigo
3
e congregou de entre as terras,
do Oriente e do Ocidente,
do Norte e do mar.
107.1 "Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom" Este é o mesmo começo do Salmo 106; 118; E 136 (ou
seja, BDB 392, KB 389, HIPHIL imperativo, é o único IMPERATIVO neste Salmo). Esta é basicamente a visão de
mundo do seguidor fiel. Não importa em que circunstâncias nos encontremos, é a profunda convicção daqueles
que acreditam na Bíblia que Deus está conosco, Deus é para nós, Deus é capaz de nos livrar.
▣ "e a sua misericórdia dura para sempre" Este é o termo da aliança hesed (veja Tópico Especial: Benignidade
([hesed]). Ele fala principalmente da fidelidade constante da aliança de Deus. Este Salmo começa e termina
(Salmo 107.43b) com o amor da aliança de Deus. Deus não é apenas o criador das alianças, Ele é Quem conclui as
alianças.
Para "para sempre" veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
107.2 "Digam-no os remidos do SENHOR" Este termo é a palavra hebraica go'el (BDB 145, KB
169, Qal PARTICÍPIO PASSIVO). Ele enfatiza principalmente um parente rico comprando alguém de volta da
escravidão (veja Tópico Especial: Resgate / Remir). Essas metáforas pessoais de familiares são usadas para
descrever Deus na relação mais íntima e significativa das relações humanas.
O povo de Deus é chamado a falar as misericórdias de Deus. No contexto, este é outro tema universal (cf.
Salmo 107.8, 15, 21, 31).
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A palavra "digam" (BDB 55, KB 65) é um Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO. Este Salmo tem
onze destas formas gramaticais (isto é, Salmos 107.2, 8, 15, 21, 22 [duas vezes], 32 [duas vezes, 43 [duas vezes]).
▣ "os que Ele resgatou da mão do inimigo" Por causa de Sl. 107.3 isto refere-se aos exilados assírios e
babilônios. A oração pela restauração é encontrada em Sl. 106.47 e o Salmo 107 parece ser o cumprimento dessa
oração.
Para a expressão idiomática "mão" veja Tópico Especial: Mão.
107.3 "mar" Esta é literalmente a palavra para "mar" (JPSOA). O termo "mar" (BDB 410) e o termo "sul"
(literalmente "mão direita", BDB 411 I) são escritos similarmente em hebraico. Estes são os quatro pontos
cardeais da bússola, o que denota uma restauração universal.
A maioria das traduções inglesas modernas emendam o "mar" ao "sul" porque "o oeste" já foi mencionado. A
UBS Text Project (p. 384) dá "mar" uma classificação "A" (probabilidade muito alta). Se o texto original for
"mar" isso se refere às ilhas do Mediterrâneo onde o povo de Deus foi tomado como prisioneiro / escravo.
Observe que a "reunião" (BDB 867, KB 1062, Piel PERFEITO) dos redimidos de YHWH no Salmo 107 é uma
resposta à oração do Sl. 106.47 (BDB 867, KB 1062, Piel IMPERATIVO).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.4-9
4
Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos,
sem achar cidade em que habitassem.
5
Famintos e sedentos,
desfalecia neles a alma.
6
Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR,
e Ele os livrou das suas tribulações.
7
Conduziu-os pelo caminho direito,
para que fossem à cidade em que habitassem.
8
Rendam graças ao SENHOR por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens!
9
Pois dessedentou a alma sequiosa
e fartou de bens a alma faminta.
107.4 "Andaram errantes pelo deserto" Alguns dirão que esta é uma alusão óbvia ao êxodo, no entanto, o resto
do Salmo não se encaixa no período do êxodo. Portanto, eu penso que esta é a primeira das quatro circunstâncias
que descrevem uma crise da qual Deus entrega Seu povo. Veja Conhecimentos Contextuais, E.
▣ "sem achar cidade em que habitassem" Este jogo sobre o termo "cidade habitada" é encontrada em várias
partes deste Salmo (cf. Salmo 107.7, 36). É possivelmente uma alusão a Jerusalém e à Terra Prometida, mas fala
principalmente de um lugar para os viajantes encontrarem descanso, provisões e segurança.
107.5 A palavra "alma" ("nephesh", BDB 659, veja nota em Gn. 35.18) denota uma força de vida que respira. É
usado várias vezes neste Salmo.
1. Sl. 107.5 - sua alma desfaleceu dentro deles
2. Sl. 107.9 - a alma sedenta
3. Sl. 107.9 - a alma faminta
4. Sl. 107.18 - sua alma abominou a comida
5. Sl. 107.26 - sua alma se derreteu
Cada um destes descreve uma pessoa em perigo e em desânimo, a ponto de morrer.
107.6, 13, 19, 28 "na sua angústia, clamaram ao SENHOR" Este padrão estabelecido pelo povo de Deus em
crises, clamando a Ele e Deus entregando-os, é uma reminiscência do período dos Juízes.
107.6 "Ele os livrou das suas tribulações" A libertação de Deus também é paralela em todas essas quatro
situações metafóricas (cf. Salmos 107.6-7; 13-14; 19-20; 28-29).
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107.7 "Conduziu-os pelo caminho direito" Este conceito de caminho reto reflete a expressão idiomática
hebraica dos "dois caminhos" (cf. Dt. 30.15-20; Salmo 1.1; Mateus 7.13-14). Uma vida de fé e fidelidade a
YHWH é descrita como:
1. um caminho reto
2. um caminho nivelado
3. um caminho suave
4. um caminho livre de obstáculos
O estilo de vida dos ímpios é exatamente o oposto, cheio de problemas e obstáculos.
Isaías frequentemente fala de YHWH preparando um caminho especial para o retorno de Seu povo do exílio
(cf. Isaías 20.7; 35.7-8; 40.3-4; 42.15-16; 43.19-20; 49.10-11; 57.14; 62.10).
107.8
"Rendam
graças
ao
SENHOR
por
sua
bondade" O VERBO (BDB
392,
KB
389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) ocorre em Sl. 107.8, 15, 21, 31. Aqui está novamente o
refrão repetido do amor maravilhoso da aliança de Deus manifestado na vida de Seus filhos. Mesmo em tempos
de angústia, Sua fidelidade é certa (veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
▣ "por suas maravilhas para com os filhos dos homens" Aqui se refere principalmente aos atos da graça de
Deus ao libertar Seu povo (cf. Salmos 107.24, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas). Há duas maneiras de
olhar para esta frase. A primeira enfatiza Deus como um sustentador global da vida, o Deus do cuidado
providencial para todos os seres humanos. Mas, eu penso que tem uma melhor maneira de olhar para isto, é que
Israel deveria ser uma testemunha dos atos de Deus para o mundo. Isso se encaixa melhor em Sl. 107.2 e a ênfase
universal, tão característico de muitos dos Salmos nesta seção do Saltério. Israel deveria ser um reino de
sacerdotes para levar o mundo inteiro a Deus. Veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
107.9 "Pois dessedentou a alma sequiosa" Isso pode se referir à libertação física por Deus, para o evento
particular que aqueles de Sl. 107.4-9 experimentaram, ou pode ser algo em um sentido espiritual mais amplo. Este
Salmo, como um todo, pode facilmente ser generalizado nos problemas que todos os seres humanos enfrentam
depois de Gênesis 3, mas unicamente o povo de Deus, pelo fato deles confiarem no Senhor são libertos como um
testemunho do poder de Deus e amor a um mundo incrédulo.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.10-16
10
Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte,
presos em aflição e em ferros,
11
por se terem rebelado contra a palavra de Deus
e haverem desprezado o conselho do Altíssimo,
12
de modo que lhes abateu com trabalhos o coração
caíram, e não houve quem os socorresse.
13
Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR,
e Ele os livrou das suas tribulações.
14
Tirou-os das trevas e das sombras da morte
e lhes despedaçou as cadeias.
15
Rendam graças ao SENHOR por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens!
16
Pois arrombou as portas de bronze
e quebrou as trancas de ferro.
107.10 "Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte" O termo "sombra da morte" (BDB 853) é
usada no Salmo 23.4 e significa "escuridão profunda" (BDB 161 CONSTRUCTO BDB 853). Pode ser entendido
como uma grande crise na vida ou alguém a ponto de morte. Neste caso em particular, é óbvio que estamos
falando de prisioneiros mantidos nas masmorras mais escuras e profundas.
Este é o segundo de quatro possíveis cenários de libertação. Veja Conhecimentos Contextuais, E.
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107.11 "por se terem rebelado contra a palavra de Deus" Esta é uma frase muito significativa. Essas crises
que esmagam o povo de Deus não são por causa da falta do poder de Deus ou de Sua falta de amor, é por causa da
rebelião de olhos abertos do povo contra Deus (Salmo 107.17, 34). Embora isso não esteja indicado em cada um
dos quatro cenários possíveis, é óbvio que os problemas experimentados por Israel estão relacionados ao seu
pecado e rebelião contra a aliança (cf. Levíticos 26 e Deuteronômio 27-30).
▣ "do Altíssimo" Este Salmo usa vários nomes para a Divindade (veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade).
1. YHWH - Sl. 107.1, 6, 8, 13, 15, 19, 21, 24, 28, 31, 43
2. El - Sl. 107.11
3. Altíssimo (Elyon, BDB 751) - Sl. 107.11
O número 3 é mais usado por não-israelitas (cf. Gn. 14.19; Nm 24.15). Moisés usa em Dt. 32.8 (LXX) para a
divisão de YHWH das terras em nações. Seu uso neste Salmo acrescenta à evidência da natureza universal desta
peça da literatura.
107.12 "não houve quem os socorresse" Esta pequena frase é usada frequentemente para a incapacidade de
qualquer outra divindade de ajudar (cf. 2 Reis 14.26; Salmo 22.11; 72.12; Isaías 63.5). YHWH está afirmando que
"Não há outro deus a não ser Ele, e se você se rebelar contra Ele, não há ajuda, mas se você responder a Ele, não
há força na Terra que possa escravizar você". Veja Tópico Especial: Monoteísmo.
107.13 "clamaram ao SENHOR" Veja nota em Sl. 107.6.
▣ "Ele os livrou das suas tribulações" Esta é a palavra hebraica "livrou" (BDB 446, KB 488, veja Tópico
Especial: Salvação [Termo no AT]). Ele se refere principalmente à libertação física no AT. O termo "livrou"
assume aspectos espirituais no NT.
107.14 Isto repete a salvação física desses prisioneiros mencionados em Sl. 107. 10.
107.15 Isso repete a ênfase de Sl. 107.8. É repetido novamente em 107.21 e 31 para dar ênfase.
O uso da frase, "filhos dos homens" (literalmente "ben Adam"), tem um componente universal. YHWH, o
Criador dos seres humanos à Sua semelhança (Gn. 1.26-27), é também o redentor de todos os seres humanos (cf.
Gn. 3.15, veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH). Há esperança para Israel; há esperança para
todos!
107.16 "arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro" nesse tempo, essas portas de metal
eram a barreira humana mais forte possível. Estas são metáforas para a força e o poder de Deus que não conhece
barreiras para ajudar Seu povo (isto é, Isaías 45.1-2).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.17-22
17
Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão
e por causa das suas iniquidades, serão afligidos.
18
A sua alma aborreceu toda sorte de comida,
e chegaram às portas da morte.
19
Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR,
e Ele os livrou das suas tribulações.
20
Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou,
e os livrou do que lhes era mortal.
21
Rendam graças ao SENHOR por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens!
22
Ofereçam sacrifícios de ações de graças
e proclamem com júbilo as suas obras!
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107.17 "serão afligidos" Esta é uma metáfora sobre uma doença que mata. No entanto, essa forma verbal é
um REFLEXIVO, não um PASSIVO, e deve ser traduzido para "afligiram-se" (BDB 776, KB
853, Hithpael IMPERFEITO). Foi dito para não quebrarmos as leis de Deus, mas nós quebramos as leis de Deus. Há
muita verdade nessa declaração sobre o universo moral de Deus.
107.18 Esta é uma forma de falar sobre uma perda de apetite provocada por uma doença grave. Neste versículo
o Sheol é descrito como uma fortaleza ou cidade com portões (cf. Jó 38.17). Muitas vezes o Sheol é personificado
ou metaforicalizado de várias maneiras diferentes, mas obviamente estamos falando sobre a morte. Veja Tópico
Especial: Onde estão os Mortos?
107.19 A frase é repetida em Sl. 107.6, 13, 19 e 28. É uma reminiscência do período dos Juízes.
107.20 "Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou" Note aqui a ênfase hebraica no poder da palavra falada. Assim
como Gênesis 1, Deus falou e foi cumprido. Esta mesma ênfase no poder da palavra de Deus pode ser vista em
Is. 55.11. No AT, quando Deus falou, Suas palavras se tornaram uma existência independente e auto realizadora.
Os SUBSTANTIVOS "destruições" (literalmente "covas", BDB 1005) é uma raiz rara e é encontrada em apenas
três lugares no AT.
1. Aqui
2. Pr. 28.10
3. La. 4.20
Poderia ser
1. os esquemas e planos dos inimigos (armadilhas de animais)
2. morte (Sheol como uma cova)
107. 21 Esta frase é repetida em Sl. 107.8, 15, 21, 31. Veja nota completa em Sl. 107.8.
107. 22 Este versículo enfatiza o culto no templo em Jerusalém, assim como Sl. 107.23. É possível que 107.2a
também reflita uma atividade no templo.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.23-32
23
Os que, tomando navios, descem aos mares,
os que fazem tráfico na imensidade das águas,
24
esses veem as obras do SENHOR
e as suas maravilhas nas profundezas do abismo.
25
Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso,
que elevou as ondas do mar.
26
Subiram até aos céus, desceram até aos abismos;
no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma.
27
Andaram, e cambalearam como ébrios,
e perderam todo tino.
28
Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR,
e Ele os livrou das suas tribulações.
29
Fez cessar a tormenta,
e as ondas se acalmaram.
30
Então, se alegraram com a bonança;
e, assim, os levou ao desejado porto.
31
Rendam graças ao SENHOR por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens!
32
Exaltem-no também na assembleia do povo
e o glorifiquem no conselho dos anciãos.
107.23 "Os que, tomando navios, descem aos mares" Os judeus não se envolviam em atividades marítimas
com muita frequência. Há um exemplo em 1 Rs. 9.27, 28, onde Salomão construiu uma frota no Golfo de Aqaba,
mas foi condenado por causa disso e do fato dos fenícios construírem e tripularem os navios. Há uma alusão
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velada a uma das tribos judaicas envolvidas em atividades marítimas em Jz. 5.17, mas, novamente, isso é bastante
crítico e incerto em seu significado. Os judeus simplesmente não se envolviam muito em atividades marítimas. O
fundo metafórico de Sl. 107.23-32 é uma tempestade no mar, que aterrorizaria os moradores do deserto.
Esta é a quarta situação hipotética da libertação; Veja Conhecimentos Contextuais, E.
107.25-27 Esses são exemplos metafóricos impressionantes de enjoo e medo associados a uma tempestade no
mar.
107.27 O VERBO na linha dois é literalmente "engolido" (BDB 118, Hithapel IMPERFEITO), que denota a repentina
destruição de algo (isto é, o mar engolindo um navio em uma tempestade).
KB 135 III toma a raiz como "mostrar-se confuso." Este seria o único exemplo desta raiz no Hithpael, embora
tenha
1. um Niphal em Is. 28.7
2. um Piel em Is. 3.12; 19.3
3. um Pual em Is. 9.16
Várias traduções inglesas veem este VERBO como relacionado com a inabilidade dos marinheiros experientes em
usar seu conhecimento do mar para escapar.
107.30 "desejado porto" Isto é literalmente "cidade desejada". Este termo para "cidade" (BDB 562, KB 568) é
encontrado somente aqui. A maioria das traduções inglesas usa "enseada" ou "porto". Eu penso que é paralelo à
"cidade habitada" de Sl. 107.4 e 36. Era um lugar de descanso, provisão e segurança! Pode contrastar com "as
portas da morte" (ou seja, Sheol, a cidade dos mortos). Em última análise, somente Deus é um lugar assim! Ele é a
única cidade eterna (Hb. 11.10)!
107.32 "a assembleia do povo" Esta é uma frase característica da aliança de Israel.
▣ "glorifiquem no conselho dos anciãos" Houve alguma especulação de que Sl. 107.33-43 contém
1. as palavras dos povos aos anciãos
2. a resposta dos anciãos às suas palavras
Seja qual for a natureza exata dos versículos seguintes, ela não se ajusta ao padrão quádruplo que foi estabelecido
em Sl. 107.4-32.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.33-38
33
Ele converteu rios em desertos
e mananciais, em terra seca;
34
terra frutífera, em deserto salgado,
por causa da maldade dos seus habitantes.
35
Converteu o deserto em lençóis de água
e a terra seca, em mananciais.
36
Estabeleceu aí os famintos,
os quais edificaram uma cidade em que habitassem.
37
Semearam campos, e plantaram vinhas,
e tiveram fartas colheitas.
38
Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito;
e o gado deles não diminuiu.
107.33-43 O julgamento de Deus é representado e aqui tem um propósito. Esse propósito é a restauração do povo
de Deus e Sua bênção. Isto é muito semelhante à seção de bênção e maldição de Lv. 26.1-13 e Dt. 27-30.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 107.39-43
39
Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados
pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento.
40
Lança ele o desprezo sobre os príncipes
e os faz andar errantes, onde não há caminho.
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41

Mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro,
e lhe prospera famílias como rebanhos.
42
Os retos veem isso e se alegram,
mas o ímpio por toda parte fecha a boca.
43
Quem é sábio atente para essas coisas
e considere as misericórdias do SENHOR.
107.40, 41 "príncipes... o necessitado" A reversão dos papéis é um dos sinais característicos dos caminhos de
Deus com os humanos. Os líderes de Israel que levaram seu povo extraviado agora são julgados e os pobres e
ostracistas da comunidade agora são trazidos para um lugar de redenção, saúde e segurança.
Em alguns contextos, "os aflitos" se referem aos fiéis seguidores de YHWH.
107.43a Isto é semelhante à frase do NT. "Ao que tem ouvidos, ouça". Deus revelou Seu plano para Seu
povo. Agora o Seu povo deve responder pela fé. No entanto, mesmo com a sua resposta de fé, a chave não é a sua
fidelidade, mas a fidelidade de Deus (cf. Ezequiel 36.27-38).
107.43b Isso pode se referir a Dt. 32.7. A obediência a aliança traz bênçãos (Salmo 107.33-38), mas a
desobediência na aliança traz maldições (cf. Sl. 107.39-40).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que alguns comentaristas acreditam que os Salmos 105, 106 e 107 estão relacionados, mesmo que eles
sejam encontrados em dois livros diferentes (ou seja, divisões) no Saltério?
2. Qual é o significado da palavra hebraica hesed, traduzida para "bondade" na New American Standard,
"misericórdia" na King James, que se encontra diversas vezes neste Salmo?
3. Qual é o suposto cenário histórico deste Salmo baseado em Sl. 107.2, 3?
4. Descreva o padrão quádruplo da angústia encontrada em Sl. 107.4-32. Os peregrinos que estão a caminho
de Jerusalém enfrentam esses problemas literais, ou são de algum modo metafóricos em relação aos
problemas da vida?
5. Por que Sl. 107.11, 17 e 34 são tão significativos quando se relaciona com os problemas enfrentados por
Israel?
6. Como o pecado e a doença estão relacionados no pensamento judaica (Salmo 107.17; João 9.2 e Tiago
5.13)?
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SALMO 108
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Deus é Louvado e
Implorado para Dar
Vitória
Introdução MT
Uma Canção, Um Salmo
de Davi

Garantia da vitória de
Deus sobre os inimigos

Uma Liturgia de Oração
pela Vitória sobre os
Inimigos Nacionais

Uma oração por ajudar
contra os inimigos

Hino da Manhã e Oração Nacional

108.1-6

108.1-4

108.1-4

108.1-4

108.1-2
108.3-4

108.5-6

108.5-6

108.5-6

108.5
108.6

108.7-9

108.7-9

108.7-9

108.7-9

108.7
108.8
108.9

108.10-13

108.10-13

108.10-13

108.10-13

108.10-11
108.12-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Salmo 108.1-5 é retirado do Salmo 57.7-11.
B. Salmo 108.6-13 é retirado do Salmo 60.5-12.
C. Para os detalhes exegéticos veja as notas completas em Salmos 57 e 60.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) Texto: 108.1-6
1
Firme está o meu coração, ó Deus!
Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma.
2
Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.
3
Render-te-ei graças entre os povos, ó SENHOR!
Cantar-te-ei louvores entre as nações.
4
Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia,
e a tua fidelidade, para além das nuvens.
5
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
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e em toda a terra esplenda a tua glória,
6
para que os teus amados sejam livres;
salva com a tua destra e responde-nos.
108.1a "firme" Este VERBO (BDB 465, KB 464, Niphal PARTICÍPIO) denota uma vida de fé e fidelidade (cf.
Salmo 57.8 [duas vezes]; 112.7) no caminho correto de Deus (cf. Sl. 16.11; 139.24). Um exemplo de alguém que
não é firme é dado em Sl. 78.37.
A LXX, Peshitta e Vulgata repetem a frase, que demonstra que alguma assimilação ocorreu entre este Salmo e
Sl. 57.7-11.
Para o "coração" veja Tópico Especial: Coração.
108.1b-3 As características de um coração firme são:
1. cantarei - BDB 1010, KB 1479, Qal CORTATIVO
2. entoarei louvores - BDB 274, KB 273, Piel CORTATIVO
3. quero acordar a alva - BDB 734, KB 802, Hiphil CORTATIVO
4. Render-te-ei graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido CORTATIVO
5. Cantar-te-ei louvores – o mesmo que o número 2
108.1b
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"de toda a minha alma"
"mesmo com a minha glória"
"desperta minha alma"
"acorda minha alma"
"venha a minha glória"

A NKJV é literal, mas a NRSV, TEV e NJB usam o paralelo em Sl. 57.8 para adicionar o terceiro uso
do VERBO "acordar" (BDB 734, KB 802), que aparece duas vezes na MT.
Veja Tópico Especial: Gloria (DOXA). Aqui a palavra (BDB 458) é usada para o ser do salmista (isto
é, nephesh). Esse uso do termo "glória" ocorre em Sl. 7.5; 16.9; 30.12; 57.8.
A NET Bible (página 979) sugere uma emenda de ( כבודBDB 458) para "minha vida", ( כבדliteralmente
"fígado", BDB 458). Faz referência a AB, p. 94, mas a AB usa a citação de Anath para explicar o VERBO "exaltar"
usado por YHWH e não como um suporte para a emenda sugerida.
108.3 Observe que o louvor de YHWH se estende:
1. aos povos
2. as nações
3. toda a terra (Salmo 108.5b)
O elemento universal tão característico dos Salmos precedentes continua! YHWH é o único Deus verdadeiro, o
único Criador, o único Salvador. Veja Tópico Especial: Monoteísmo.
108.4
NASB
"misericórdia"
NKJV, LXX
"misericórdia"
NRSV
"benignidade"
TEV
"aliança de amor"
NJB
"amor fiel"
JPSOA
"fidelidade"
REB
"amor infalível"
Este é o pronome especial da aliança (hesed) que descrevia a fidelidade de YHWH às Suas promessas. A
esperança final da humanidade está no caráter misericordioso e fiel de Deus! Veja Tópico Especial: Benignidade
(Hesed).
▣ "acima dos céus" Observe o paralelo com as próximas duas linhas. A misericórdia e a verdade de YHWH
(veja Tópico Especial: Acredite, Confie, Fé e Fidelidade no AT) alcançam acima dos céus. Sim, o próprio YHWH
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chega acima da criação física (Salmo 108.5). Os "céus" são a atmosfera acima da terra, não a morada de
YHWH. Veja Tópico Especial: Céu e Tópico Especial: O Terceiro Céu.
108.5 "glória" Veja nota em Sl. 108.1.
108.6 "teu amado" Aqui, isso se refere ao povo da aliança (Salmo 60.5; 127.2; Jeremias 11.15). Isto veio a ser
um título para o Messias (especialmente a partir do hino dos servos de Isaías, ou seja, Isaías 42.1). YHWH referese a Jesus por este título.
1. no Seu batismo - Mt. 3.17
2. em uma citação de Isaías - Mt. 12.18
3. em Sua transfiguração - Mt. 17.5
Posteriormente, torna-se um título de carinho familiar para aqueles que seguem Jesus (isto é, Rm 1.7; Cl. 3.12; 1
Ts. 1.4; 2 Ts. 2.13).
▣ A primeira estrofe tem vários IMPERATIVOS.
1. despertai, saltério e harpa, Sl. 108.2 - BDB 734, KB 802, Qal
2. Sê exaltado, ó Deus, Sl. 108.5 - BDB 926, KB 1202, Qal
3. salva, Sl. 108.6 - BDB 446, KB 448, Hiphil
4. responde, Sl. 108.6 - BDB 772, KB 851, Qal
Número 3 e 4 são pedidos de oração. Os números 1 e 2 estão relacionados ao louvor.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 108.7-9
7
Disse Deus na sua santidade:
Exultarei; dividirei Siquém
e medirei o vale de Sucote.
8
Meu é Gileade, meu é Manassés;
Efraim é a defesa de minha cabeça;
Judá é o meu cetro.
9
Moabe, porém, é a minha bacia de lavar;
sobre Edom atirarei a minha sandália;
sobre a Filístia jubilarei.
108.7-9 YHWH está falando (vários COORTATIVOS) de Seu templo (literalmente "santuário") sobre Sua
propriedade de Canaã. Esta estrofe é de Sl. 60.6-8. Algumas das estrofes tornaram-se slogans, frases de efeito ou
liturgia.
108.8 "Judá é o meu cetro" Esta é uma alusão à bênção de Jacó aos seus filhos em Gênesis 49, especialmente
Gn. 49.10. Isso também é mencionado em Nm. 24.17 (Salmo 60.7).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 108.10-13
10
Quem me conduzirá à cidade fortificada?
Quem me guiará até Edom?
11
Não nos rejeitaste, ó Deus?
Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos!
12
Presta-nos auxílio na angústia,
pois vão é o socorro do homem.
13
Em Deus faremos proezas,
porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários.
108.10-13 Porque YHWH é o proprietário e controlador da Terra Prometida (ou seja, Canaã), certamente Ele não
permitirá que Seu povo seja derrotado e deslocado!
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108.10 "à cidade fortificada" A MT usa "cidade fortificada" (BDB 747 CONSTRUCTO BDB 131). Isso pode se
referir à cidade de Bozrah porque Edom é mencionado na próxima linha da poesia. Bozrah (BDB 131 II) é da
mesma raiz hebraica de "cidade" ou "fortificação" (BDB 131, veja IVP Bible Background Commentary, p.551).
108.11 O povo da aliança foi derrotado na batalha (Salmo 44.9) porque YHWH não os acompanhou. A arca era
levada para a batalha como um símbolo da presença pessoal de YHWH com os soldados. Mas se Seu povo se
revelasse infiel a aliança, Ele não lhes daria a vitória.
108.12 Este é um reconhecimento de que a única esperança de Israel é YHWH. Seu poder militar e estratégias de
batalha não podem trazer vitória, só YHWH pode!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Quem são os dois interlocutores neste Salmo?
2. Este Salmo é derivado de quais outros Salmos?
3. O que Sl. 108.7-9 tenta comunicar?
4. Quais grandes verdades são expressas em Sl. 108.11-12?
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SALMO 109
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Vingança é Invocada
Sobre os Adversários
Introdução MT
Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi

Apelo para julgamento
de falsos acusadores

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

A queixa de alguém
em apuros

Uma Imprecação

109.1-5

109.1-5

109.1-5

109.1-5

109.1-3
109.4-5

109.6-13

109.6-13

109.6-19

109.6-15

109.6-7
109.8-9
109.10-11
109.12-13

109.14-20

109.14-20

109.14-15
109.16-19

109.16-17
109.18-19

109.20-25
109.21-25

109.20-25

109.20-21

109.21-25
109.22-23
109.24-25

109.26-29

109.26-29

109.26-31

109.26-29

109.26-27
109.28-29

109.30-31

109.30-31

109.30-31

109.30-31

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
a. O salmista sente que ele foi injustamente tratado por aqueles que ele amava (primeira estrofe, Salmos
109.1-5).
1. suas palavras
a. maldosas, Sl. 109.1
b. fraudulentas, Sl. 109.1
c. mentirosas, Sl. 109.2
d. Palavras odiosas, Sl. 109.3
e. hostilizam, Sl. 109.4
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2. seus atos
a. sem causa me fazem guerra, Sl. 109.3
b. pagaram com mal o bem, Sl. 109.5
c. pagaram com ódio o amor, Sl. 109.5
3. Isto pode refletir uma cena da corte onde o salmista é falsamente acusado (cf. Salmo 109.6-7)
b. Ele ora uma série de julgamentos (JUSSIVOS) sobre seus adversários (segunda e terceira estrofe, Salmos
109.6-13; 14-20).
1. A sua direita esteja um acusador, Sl. 109.6 - BDB 763, KB 840, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

2. Seja condenado, Sl. 109.7 - BDB 422, KB 425, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
3. Tida como pecado a sua oração, Sl. 109.7 - BDB 224, KB 243, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

4.
5.
6.
7.
8.

Seus dias sejam poucos, Sl. 109.8 - mesma forma que nº 3
outro tome seu ofício, Sl. 109.8 - BDB 542, KB 534, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
Seus filhos sejam órfãos, Sl. 109.9 - o mesmo que nº 3
sua mulher seja viúva, Sl. 109.9 - o mesmo que nº 3
seus filhos sejam errantes, Sl. 109.10 - este é um INFINITIVO ABSOLUTO e um VERBO IMPERFEITO da
mesma raiz (BDB 631, KB 681), que era uma maneira gramatical de mostrar a intensidade
a. mendigar - BDB 981, KB 1371, Piel PERFEITO
b. Procurar sustento - BDB 205, KB 233, Qal PERFEITO
A NASB traduz os PERFEITOS de Sl. 109.10 como JUSSIVOS (ou seja, "que sejam...").
9. De tudo o que tem, lance mão o usurário, Sl. 109.11 - BDB 669, KB 723, Piel IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO
10. do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos, Sl. 109.11 - BDB 102, KB
117, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
11. Ninguém tenha misericórdia dele, Sl. 109.12 - BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO
12. nem haja quem se compadeça dos seus órfãos, Sl. 109.12 - mesmo que nº 11
13. Desapareça a sua posteridade, Sl. 109.13 - mesmo que nº 11
14. na seguinte geração se extinga o seu nome, Sl. 109.13 - BDB 562, KB 567, Niphal JUSSIVO
15. Na lembrança do SENHOR, viva a iniquidade de seus pais, Sl. 109.14 - BDB 269, KB
269, Niphal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
16. não se apague o pecado de sua mãe, Sl. 109.14- BDB 562, KB 567, Niphal JUSSIVO
17. Permaneçam ante os olhos do SENHOR sejam perante o Senhor continuamente, Sl. 109.15 - o mesmo
que nº 3
18. faça desaparecer da terra a memória deles, Sl. 109.15 - BDB 503, KB 500, Hiphil JUSSIVO
19. Seja-lhe como a roupa que o cobre (ou seja, maldição), Sl. 109.19 - o mesmo que nº 11
20. NASB, NKJV, NJB traduzem Sl. 109.20a como outro JUSSIVO mas é um Qal PARTICÍPIO
c. Salmo 109.16-18 enumera as razões pelas quais YHWH deve julgá-lo.
1. Ele não se lembrou de mostrar misericórdia, Sl. 109.16
2. perseguiu o homem aflito e necessitado, Sl. 109.16
3. Ele amou a maldição, Sl. 109.17
4. vestiu-se de maldição como uma veste, Sl. 109.18
d. No salmo 109.21-25 o salmista descreve sua necessidade e pede ajuda (observe a
conjunção CONTRASTANTE, "mas para Ti, ó Deus").
1. Age por mim - BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
2. Livra-me - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
Ele baseia suas orações:
1. no nome de YHWH, Sl. 109.21
2. na misericórdia de YHWH, Sl. 6.4; 44.26; 109.21, 26; 119.149
3. sua necessidade
a. Estou aflito e necessitado
b. Meu coração está ferido
c. Estou passando como uma sombra
d. Eu sou atirado para longe como o gafanhoto
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e.
f.
g.
h.

Meus joelhos estão fracos de jejuar
Minha carne esta mirrando
Eu me tornei opróbrio
Em Sl. 109.26-29 o salmista continua sua oração e expressa seu desejo pelo juízo de YHWH sobre
seus adversários.
1. socorre – BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO
2. salva-me de acordo com a Tua misericórdia - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 109.21
3. Ele ora para YHWH:
a. que eles conheçam o julgamento Dele - BDB 393, KB 390, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

b. que eles amaldiçoem, mas não abençoe - BDB 886, KB 1103, Piel IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO, que atrai uma reação de YHWH (ou seja, não abençoar)
c. que sejam envergonhados - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO (NKJV, NRSV), como havia uma declaração contrastantes em Sl. 109.28a, assim também,
em 109.28c
d. que meus acusadores sejam revestidos de desonra - BDB 527, KB 519, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO (NASB, NKJV, NRSV)
e. cubram-se da sua própria vergonha - BDB 741, KB 813, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO (NASB, NKJV, NRSV)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.1-5
1
Ó Deus do meu louvor,
não te cales!
2
Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos;
com mentirosa língua falam contra mim.
3
Cercam-me com palavras odiosas
e sem causa me fazem guerra.
4
Em paga do meu amor, me hostilizam;
eu, porém, oro.
5
Pagaram-me o bem com o mal;
o amor, com ódio.
109.1 "Ó Deus do meu louvor" Esta frase é encontrada apenas aqui e em Dt. 10.21, mas o conceito é recorrente
(isto é, Salmo 146-148). A LXX traduz esta frase como "Ó Deus não passe sobre o meu louvor em silêncio."
▣ "Não te cales" Este é um apelo hebreu para YHWH ouvir e responder à oração (cf. Salmo 28.1; 35.22; 38.12;
83.1).
109.2-3 Há poder em palavras tanto para abençoar quanto para magoar. Nossas palavras revelam nossos
corações! Veja Tópico Especial: Discurso Humano.
A AB (p.100) vê esses versículos como alusões a ataques de animais.
1. boca dos animais que atacam (cf. Salmo 22.14; Lm. 3.46-47)
2. "falar" (BDB 180) no sentido de "perseguir"
3. "envolvente" como uma matilha de animais
109.4-5 Ser atacado é doloroso, mas ser atacado por aqueles em quem você confia e tem amizade é duplamente
doloroso (cf. Sl. 35.12; 38.20).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.6-13
6
Suscita contra ele um ímpio,
e à sua direita esteja um acusador.
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7

Quando o julgarem, seja condenado;
e, tida como pecado, a sua oração.
8
Os seus dias sejam poucos,
e tome outro o seu encargo.
9
Fiquem órfãos os seus filhos,
e viúva, a sua esposa.
10
Andem errantes os seus filhos e mendiguem;
e sejam expulsos das ruínas de suas casas.
11
De tudo o que tem, lance mão o usurário;
do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos.
12
Ninguém tenha misericórdia dele,
nem haja quem se compadeça dos seus órfãos.
13
Desapareça a sua posteridade,
e na seguinte geração se extinga o seu nome.
109.6-20 Essas duas estrofes soam tão duras para o povo moderno. O salmista está simplesmente pedindo as
maldições da aliança (Levítico 26, Deuteronômio 27-30) sobre os Israelitas sem fé para tornarem-se uma
realidade para seus inimigos. Ele sente que está do lado de YHWH; Atacá-lo é atacar YHWH.
A The Jewish Study Bible (p.1407) diz que esta é a mais longa seção de maldição no Saltério. É tão vívido e
gráfico que alguns comentaristas pensam que reflete o que os inimigos estavam dizendo contra o salmista (ou
seja, Jerome Bible commentary, NJB e NIV nota de rodapé). No entanto, isso não pode ser comprovado a partir
da MT. A única evidência seria a forma SINGULAR usada em Sl. 109.6-19, que é provavelmente
um SINGULAR coletivo.
109.6 "um acusador" Este é o termo hebraico (BDB 966, cf. Salmo 109.20, 29) que veio a ser um título para o
mal personificado, Satanás. Veja Tópico Especial: Satanás.
109.8 "encargo" É incerto no contexto, o que esta palavra (BDB 824) significa. Pode se referir a "provisões
armazenadas", cf. Is. 15.7. Aquele que ataca tinha um lugar de proeminência e poder. Esta frase (juntamente com
o Salmo 69.25 da LXX) é usada em Atos 1.20 como referindo a Judas Iscariotes. Ato usa a palavra "habitação"
como relativo a uma eleição para o substituto de Judas como um apóstolo.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.14-20
14
Na lembrança do SENHOR, viva a iniquidade de seus pais,
e não se apague o pecado de sua mãe.
15
Permaneçam ante os olhos do SENHOR,
para que faça desaparecer da terra a memória deles.
16
Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia,
mas perseguiu o aflito e o necessitado,
como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte.
17
Amou a maldição; ela o apanhe;
não quis a bênção; aparte-se dele.
18
Vestiu-se de maldição como de uma túnica,
penetre, como água, no seu interior
e nos seus ossos, como azeite.
19
Seja-lhe como a roupa que o cobre
e como o cinto com que sempre se cinge.
20
Tal seja, da parte do SENHOR, o galardão dos meus contrários
e dos que falam mal contra a minha alma.
109.14-15 Isso pode ser uma alusão aos dois livros (isto é, o livro das ações e o livro da vida) que simbolizam a
memória de Deus. Veja Tópico Especial: Os Livros de Deus.
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109.17-19 As maldições se referiam a orações para que Deus punisse. O salmista está pedindo que a oração de seu
perseguidor pela vingança seja voltada para si mesmo. No AT se alguém for encontrado como um testemunho
falso no tribunal, ele carrega a punição do acusado falsamente.
109.20 Esta é uma conclusão sumária de Sl. 109.6-19. Poderia estar ligada a 109.6-19 (ou seja, NASB, NKJV) ou
com a próxima estrofe (cf. NRSV, TEV, NJB).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.21-25
21
Mas tu, SENHOR Deus, age por mim, por amor do teu nome;
livra-me, porque é grande a tua misericórdia.
22
Porque estou aflito e necessitado
e, dentro de mim, sinto ferido o coração.
23
Vou passando, como a sombra que declina;
sou atirado para longe, como um gafanhoto.
24
De tanto jejuar, os joelhos me vacilam,
e de magreza vai mirrando a minha carne.
25
Tornei-me para eles objeto de opróbrio;
quando me vêem, meneiam a cabeça.
109.21 "por causa do teu nome" Este é um tema recorrente (cf. Salmos 23.3; 25.11; 31.3; 79.9; 106.8). O nome
representa a pessoa. Veja Tópico Especial. "O Nome" de YHWH.
109.24 Este versículo pode ser interpretado de duas maneiras (veja UBS Handbook, p.944 ).
1. o salmista esteve voluntariamente em jejum
2. O salmista não teve
a. boa comida
b. Azeite para unção
109.25 "meneiam a cabeça" Este era um gesto de desprezo (cf. 2 Rs. 19.21; Jó 16.4; Sl. 22.7; Is. 37.22; Jr.
18.16; 48.27; Lm. 2.15; Mt. 27.39; Mc. 15.29).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.26-29
26
Socorre, SENHOR, Deus meu!
Salva-me segundo a tua misericórdia.
27
Para que saibam vir isso das tuas mãos;
que tu, SENHOR, o fizeste.
28
Amaldiçoem eles, mas tu, abençoa;
sejam confundidos os que contra mim se levantam;
alegre-se, porém, o teu servo.
29
Cubram-se de ignomínia os meus adversários,
e a sua própria confusão os envolva como uma túnica.
109.27 Este é um típico papel da reversão de motivo no AT. O salmista quer ser reivindicado por YHWH na
presença de seus inimigos (veja Salmos 23.5).
109.28 "Teu servo" O SUBSTANTIVO "servo" (BDB 713) pode ser usado como:
1. um escravo
2. assuntos de um rei
3. adoradores (cf. Deuteronômio 32.36, 43)
4. Os cantores levitas (cf. Salmo 113.1; 134.1; 135.1)
5. Israel (cf. Isaías 41.8-9)
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6. BDB 714, nº 6, sugere que o uso aqui é simplesmente uma forma educada de se dirigir a Deus (cf. Salmo
19.11, 13; 27.9; 31.16; 35.27; 69.17; 143.2)
7. A NASB Study Bible (p. 856) vê como uma referência ao Messias Davídico (cf. Salmo 78.20; Isaías 42.1)
8. título especial para os líderes
a. Abraão - Gênesis 26.24
b. Isaac - 24.14
c. Jacó - Ez. 28.25; 37.25
d. Moisés - Nm. 12.7; Dt. 34.5
e. Josué – Js. 24.29 (depois da sua morte)
f. Davi - 2 Sm. 3.18; 7.5, 8, 26
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 109.30-31
30
Muitas graças darei ao SENHOR com os meus lábios;
louvá-lo-ei no meio da multidão;
31
porque Ele se põe à direita do pobre,
para o livrar dos que lhe julgam a alma.
109.30-31 O salmista louva YHWH por Sua fidelidade e justiça.
1. muitas graças darei ao SENHOR - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. louvá-lo-ei - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
109.31 "porque Ele se põe à direita do pobre" Isto contrasta diretamente com o acusador perverso de Sl. 109.6.
Essa mesma frase é usada para Satanás em Zc. 3.1.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que implica o silêncio de Deus?
2. Liste os atos do ímpio.
3. Porque muitos comentaristas pensam que os inimigos eram amigos próximos?
4. Como se explica o desejo de violência contra outra pessoa?
5. Como Sl. 109.14 está relacionado com o conceito do livro da vida?

723

SALMO 110
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Dá Domínio
ao Rei
Introdução MT
Um Salmo de Davi

Anúncio do Reino do
Messias

O SENHOR promete vitória a
seu rei
(um salmo real)

O SENHOR e Seu Rei
Escolhido

O Sacerdote Messias

110.1-3

110.1-2

110.1

110.1-3

110.1

110.2-4.

110.2

110.3-4

110.3

110.4-7
110.5-7

110.5-7

110.4

110.4

110.5-7

110.5-7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. É difícil interpretar este Salmo porque não sabemos o contexto histórico exato. Há alguma evidência do
título não-original, não inspirado deste Salmo, "Um Salmo de Davi". A afirmação de Jesus sobre isso em
Mateus 22.41-46; Marcos 12.35-37; Lucas 20.41-44; e muitos outros lugares no NT, mostra não só o
significado deste Salmo, mas também o cenário histórico em algum momento na vida de Davi. Este Salmo
é citado no NT mais do que qualquer outro Salmo (ou seja, é visto como Messiânico e referindo-se
diretamente a Jesus em um cenário escatológico). Alguns supuseram que o melhor cenário histórico na vida
de Davi é a sua resposta à maravilhosa e grandiosa promessa de Deus em 2 Sm. 17.12-16. Outros
assumiram que estas são as palavras de Davi em sua velhice, depois que Salomão foi coroado rei. A razão
para isso é que Davi o chama, “meu senhor”, o que seria muito incomum.
B. Outra chave na interpretação dos Salmos, além do cenário histórico, é encontrar o progresso / processo
lógico dos pensamentos do autor - para nós como ocidentais, isso é feito delineando divisões de
parágrafo. Estas unidades literárias não são inspiradas, mas ajudam-nos a tentar encontrar a ligação lógica e
literária entre os versículos. A New American Standard Bible (NASB) e a New International Version (NIV)
dividem este Salmo nos versículos 1-3 e 4-7. No entanto, a Revised Standard Version (RSV) divide-o nos
versículos 1-4 e 5-7. A nova tradução da Jewish Publication Society os America (JPSOA) divide este
Salmo em versículo 1 por si só, são paralelos os versículos em duplas 2 e 3, 4 e 5; 6 e 7. Parece que o Dr.
Kidner, OT Tyndale Comentário Series, tem a melhor estrutura possível deste Salmo. Ele afirma que há
duas citações de Deus: versículos 1 e 4. Então, o conflito causado pelas declarações de Deus é descrito nos
versículos 2 e 3 e 5-7. O Salmo 110.5-7 não se relaciona realmente com 110.9, mas se refere a 110.2 e 3.
C. Lugares no NT que citam ou aludem ao Salmo 110.
1. Sl. 110.1a - Mt. 22.44; Mc. 12.36; Lc. 20.42, 43; At. 2.34, 35; Hb. 1.13
2. Sl. 110.1b - Mt. 26.64; At. 7.55, 56; Rm. 8.34; Ef. 1.20; Cl. 3.1; Hb. 1.3; 8.1; 10.12; 12.2
3. Sl. 110.1c - 1 Cr. 15.25; Ef. 1.22; Hb. 10.13
4. Sl. 110.4 - Hb. 5.6; 6.20; 7.17, 21
5. Sl. 110.5c - Rm. 2.5; Ap. 6.17
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D. Dois dos versículos mais difíceis em hebraico são Sl. 110.3 e 7. Ainda bem que eles não têm um lugar
significativo na interpretação geral deste Salmo. Por favor, verifique as traduções disponíveis para você
notar as grandes diferenças que têm sido empregadas por tradutores para pegar a essência destes difíceis
versículos hebraicos.
E.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 110.1-3
1
Disse o SENHOR ao meu Senhor:
Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
2
O SENHOR enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo:
Domina entre os teus inimigos.
3
Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder;
com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora,
serão os teus jovens.
110.1 "disse o SENHOR" Note que a palavra "SENHOR" está toda em maiúsculo, portanto, refere-se ao nome da
aliança de Deus, YHWH, que é uma forma do VERBO hebraico "ser" (cf. Ex. 3.14, veja Tópico Especial: Nomes
para a Divindade). É o Deus da Aliança quem fala.
▣ "ao meu Senhor" no segundo termo para Senhor apenas o “S” está em maiúsculo e, portanto, reflete o
hebraico Adonai ("meu Senhor"). O hebraico SUBSTANTIVO (BDB 101) significa "proprietário", "marido",
"Senhor", "mestre". É óbvio que esta é uma referência ao Messias (veja Tópico Especial: Messias).
▣ "assenta-te" Este termo "assenta-te" (BDB 442, KB 444, Qal IMPERATIVO) tem sido visto de diferentes
maneiras. Parece que, no contexto, se refere ao lugar de honra ao lado do trono de YHWH. Se esse é o contexto,
estamos falando de um co-governante com YHWH, e se isso é verdade, esta é uma forte implicação da
divindade. Veja Tópico Especial: A Trindade e Tópico Especial: A Divindade de Cristo no AT.
Se "assenta-te" se refere ao trabalho acabado do sacerdote / rei, que parece ser uma alusão extraída de Hb. 1.23; 10.12-13, então o "assenta-te" é uma referência a um trabalho de sacrifício consumado e o reinado do Messias /
Sumo Sacerdote (veja Zacarias 3-4).
▣ "à minha mão direita" Esta é uma frase antropomórfica que fala do braço mais forte do corpo humano. A
maioria dos seres humanos são destro, portanto, esse braço é usado como um símbolo de honra, poder, autoridade
ou preeminência. Veja Tópico Especial: Deus Descrito como Humano (antropomorfismo).
▣ "até" Esta PREPOSIÇÃO (BDB 723 III) é uma palavra bastante problemática para mim porque parece implicar
que este lugar de honra e poder na mão direita de Deus é limitado no tempo até que alguns eventos aconteçam,
mas isto tem um uso semântico amplo. O reinado do Messias se transformará no reinado do Pai (cf. 1 Coríntios
25.24-25).
No entanto, esse mesmo termo consonantal hebraico pode ser revocado como a palavra "assento". Nesse
sentido, o VERBO "fazer" teria dois ACUSATIVOS ou OBJETOS, "assento" e "escabelo". Aprendemos com as
pinturas e esculturas de muralhas assírias que o trono e a mesa do rei descansam sobre as costas dos escravos e
que pode ser a alusão a esta frase em Sl. 110.1.
▣ "debaixo dos teus pés" Novamente, esta é uma óbvia metáfora oriental antiga para a vitória sobre os inimigos
(cf. Josué 10.24).
110.2 "O SENHOR enviará de Sião o cetro do seu poder" Há várias maneiras de traduzir este versículo, mas é
óbvio que estamos falando do reino universal de YHWH, movendo-se de Jerusalém em círculos concêntricos,
para abranger todos o mundo. Existem inúmeras alusões a este evento. Isso parece estar falando do reinado do
Messias como representante de YHWH.
O termo "cetro" (BDB 641) originalmente se referia a algo feito de madeira.
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1. um porrete para a guerra
2. uma vara de pastoreio
Isto veio simbolizar a regra e a autoridade. Em um contexto do reinado de YHWH, isto ainda pode se referir à
autoridade e poder de YHWH através de um líder representativo (isto é, a vara de Moisés, cf. Ex. 4;7).
▣ "Domina entre os teus inimigos" O VERBO "domina" (BDB 921 I, KB 1190, Qal IMPERATIVO) é um termo
extremamente forte (ou seja, "tem domínio", cf. Dn. 7.13-14). Isto é semelhante ao Salmo 2 (especialmente
Salmos 2.9). O Salmo 2 tem muito em comum com o Salmo 110.
1. ambos envolvem YHWH e Seu Messias
2. ambos envolvem conflitos com os impérios do mundo
110.3 "Apresentar-se-á voluntariamente o Teu povo, no dia do Teu poder" Note o contraste em como o
Messias lidará com Seus inimigos e como o povo do Messias se reunirá a Sua causa. Isto é similar ao exército
voluntário de Jz. 5.2. Esta frase, "apresentar-se-á voluntariamente" é usada primeiramente para o dom do livre
arbítrio
1. para construir o tabernáculo ou templo posterior
2. para os sacrifícios no templo
Isso pode ser uma alusão a Rm. 12.1, onde os crentes dão seus corpos como um sacrifício vivo a Deus. Este é
um belo quadro da dedicação do povo de Deus ao Messias.
A UBS Text Project (p.393) sugere uma mudança nas vogais para formar
1. "você foi dotado de dons principescos" - NEB
2. "Você ganha a homenagem do seu povo" - REB
No entanto, o UBS dá a esta opção apenas uma classificação "C" (dúvida considerável). A JPSOA traduz a
frase como "Seu povo vem de bom grado em seu dia de batalha", que segue a MT.
▣ "santos ornamentos" Houve duas maneiras diferentes de olhar para este versículo. "Matriz Sagrada" é a
tradução seguida pelo Texto Massorético (MT) e a Septuaginta (LXX). No entanto, algumas traduções mudam o
hebraico "d" para um "r" e traduzem-no "as montanhas de santidade", e esta é seguida pela tradução de
Symmachus do hebraico, a tradução de Jerônimo, e a RSV. A UBS Text Project (p 394) dá a esta opção uma
classificação "C" (dúvida considerável).
▣ "emergindo da aurora" É incerto se esta é uma descrição:
1. do próprio Messias
2. do Seu exército
3. uma metáfora da abundância e da eternidade
Como o orvalho vem com o amanhecer todas as manhãs em grande abundância em partes da Palestina, muitos
comentaristas afirmaram que esta é uma metáfora para a abundância.
Este é um versículo difícil.
NASB
NKJV, NJB,
REB
NRSV
JPSOA
LXX

"teus jovens"
"de sua juventude"
"sua juventude virá até Ti"
"da juventude"
"eu vos tirei"

A UBS Text Project sugere uma mudança de vogais que resulta em "Eu te gerei" (cf. LXX, Peshitta, Vulgata; veja
NIDOTTE, vol. 2, p.124, nº 11), mas dá uma classificação "C" (dúvida considerável), mas escolheu-o sobre a
MT. A LXX entende  ילדתיךcomo uma forma do VERBO ( ילדBDB 408) "suportar" ou "produzir". "Juventude" é
um derivado desse VERBO, ( ילדותveja NIDOTTE, vol. 2, p.445).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 110.4-7
4
O SENHOR jurou e não se arrependerá:
Tu és sacerdote para sempre,
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segundo a ordem de Melquisedeque.
5
O Senhor, à tua direita,
no dia da sua ira, esmagará os reis.
6
Ele julga entre as nações;
enche-as de cadáveres;
esmagará cabeças por toda a terra.
7
De caminho, bebe na torrente
e passa de cabeça erguida.
110.4 "O SENHOR jurou" O VERBO (BDB 989, KB 1396) é um Niphal PERFEITO. Esta é uma maneira muito
forte de afirmar que o que Deus está dizendo é verdadeiro e será sempre verdadeiro! Por favor, leia Hb. 6.16-18,
onde Deus diz que as duas coisas imutáveis são Suas promessas e Seu juramento. Nossa confiança básica está na
confiabilidade de Deus; Quando Ele fala e promete, o que Ele diz é confiável.
"Jurou" em Sl. 110.4 paralelos a "disse" em 110.1.
▣ "e não se arrependerá" Esta é outra frase antropomórfica (literalmente "se desculpar", BDB 636, KB
688, Niphal IMPERFEITO) usando a analogia do arrependimento ou arrependimento humano para descrever o que
Deus não fará (cf. Hb. 7.21).
O assunto é obviamente YHWH. Pergunta-se se os outros PRONOMES de Sl. 110.5-7 referem-se a YHWH
vitorioso e poderoso ou ao seu representante terreno (ou seja, o rei do seu povo da aliança).
▣ "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque" A Jewish Publication Society of
America (JPSOA) traduziu isso como "tu és um sacerdote para sempre, um rei justo por meu decreto". A "ordem
de Melquisedeque" foi entendida de várias maneiras.
1. Seu nome significa "rei da justiça"
2. sua cidade foi vista, isto é, Jerusalém
3. ele é a única pessoa no AT que é ao mesmo tempo é rei e sacerdote
A discussão do NT sobre Melquisedeque encontra-se em Hebreus (cf. Hebreus 5.6, 10; 6.20; 7.1, 10, 11, 15, 17).
O relato do AT é encontrado em Gênesis 14.18-20. Melquisedeque é usado porque Abraão pagou dízimos a ele
(isto é, Gn. 14.20), portanto, na contagem judaica, ele possui um sacerdócio superior ao sacerdócio judeu.
1. ele é da cidade principal
2. ele tem o nome certo
3. Ele possui a posição correta. Sacerdote / rei
▣ Observe o uso da palavra "para sempre" (veja Tópico Especial: Para Sempre ([olam]) Isto implica um cenário
escatológico, pessoal e vitorioso! Se o NT é inspirado (e é!), Este Salmo se refere especificamente A Jesus de
Nazaré!
110.5 "O Senhor à tua direita" Esta é uma imagem diferente de Sl. 110.1b. Eu penso que não há real significado
teológico na variação. Significa simplesmente que o Messias será fortalecido, apoiado e encorajado pelo próprio
YHWH (Salmo 110.4).
110.5, 6c "no dia da sua ira, esmagará os reis" Os reis são utilizados aqui como uma maneira de se referir a
vitória de Deus sobre os exércitos dos gentios (observe que "reis", 110.5; "nações", 110.6, "cabeças", 110.7
implicam imagens universais, a NRSV usa "terra vasta" em 110.6c). Este mesmo confronto escatológico pode ser
visto no Salmo 2 e Apocalipse 19.11-21.
110.6 "Ele julga entre as nações" Isto alude a um cenário escatológico. Novamente, é Deus lidando com o
mundo inteiro, tanto no julgamento como, embora implícito e não declarado, na misericórdia.
110.7 Este versículo é difícil em hebraico, tão difícil que alguns estudiosos afirmaram que perdemos uma parte do
texto. Seja qual for o significado exato, é obviamente um símbolo de vitória (ou seja, Deus derrotando todos
aqueles que se opõem a Ele). A metáfora parece ser tirada da ideia de um inimigo fugitivo, derrotado e um
vencedor perseguidor que tem tempo para se refrescar nas passagens de água, portanto, renovando sua força. A
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outra interpretação possível de "levantar a cabeça" é encontrada em Sl. 3.3 e 27.6, onde é o Messias de Deus
como juiz justo que levanta a cabeça de Seu povo, de modo a reconhecê-los. Seja qual for a alusão, (1) a força e a
virilidade do Messias ou (2) Seu ato de misericórdia para Seu próprio povo na derrota de toda oposição, é
textualmente incerto.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que Jesus e Seus Apóstolos citam este Salmo com mais frequência do que qualquer outro?
2. Qual é o significado de uma citação direta de Deus em Sl. 110.1 e 4?
3. Onde neste Salmo encontramos a alusão ao Messias como profeta, sacerdote e rei?
4. Por que há tantas traduções diferentes de Sl. 110.3 e 7?
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SALMO 111
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Louvado pela sua
bondade
Sem Introdução MT

Louvor a Deus pela
Sua Fidelidade e
Justiça

Hino de louvor
ao SENHOR pelas Suas
Grandes Ações

Em louvor ao SENHOR

Em Louvor às Ações de Yahweh

111.1-6

111.1

111.1-10

111.1a

111.1a

111.1b-3

111.1b-2

111.2-6
111.3-4
111.4-6
111.5-6
111.7-10

111.7-9

111.7-10

111.7-8
111.9-10

111.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Salmos 111 e 112 são acrósticos, salmos da sabedoria. Cada linha da poesia começa com a próxima letra do
alfabeto hebraico. O acróstico começa em Sl. 111.1b.
B. Esses dois Salmos também estão ligados pela frase. "Sua justiça permanece para sempre", que ocorre no
Saltério somente em Sl. 111.3 e Sl. 112.3, 9.
C. O Salmo 111 louva a YHWH, enquanto o Salmo 112 elogia os fiéis seguidores de YHWH.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 111.1-6
1
Aleluia!
De todo o coração renderei graças ao SENHOR,
na companhia dos justos e na assembleia.
2
Grandes são as obras do SENHOR,
consideradas por todos os que nelas se comprazem.
3
Em suas obras há glória e majestade,
e a sua justiça permanece para sempre.
4
Ele fez memoráveis as suas maravilhas;
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benigno e misericordioso é o SENHOR.
5
Dá sustento aos que o temem;
lembrar-se-á sempre da sua aliança.
6
Manifesta ao seu povo o poder das suas obras,
dando-lhe a herança das nações.
111.1 "Aleluia " Esta é a tradução do hebraico, "hallelujah". É composto do VERBO "louvor" (BDB 237 II, KB
248, Piel IMPERATIVO) e "Yah" (BDB 219). Denota um local de adoração e é usado liturgicamente no início ou no
final de muitos Salmos (isto é, Salmo 102.18; 104.35; 105.45; 106.1, 48; 111.1; 112.1; 113.1, 9; 115.17, 18;
116.19 e mais outras vinte e uma vezes).
O aspecto litúrgico é confirmado por Sl. 111.1c.
Esta primeira linha não faz parte do acrostico mas serve como um título a este Salmo.
▣ " SENHOR " Este é o nome da aliança para o Deus de Israel. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "renderei graças ao SENHOR" Observe o paralelo com a linha 1, uma forma diferente, mas mesmo conceito.
1. hallelujah - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO
2. renderei graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
▣ "de todo o coração" Esta é uma expressão idiomática hebraica de dedicação completa (cf. Salmo 9.1; 86.12;
138.1). Para o "coração" veja Tópico Especial: Coração.
▣ "na companhia dos justos e na assembleia" Esta frase poderia se referir a
1. um grupo de adoradores no templo
2. dois grupos (cf. Salmos 107.32)
a. Um grupo de líderes (cf. Ex. 3.16)
b. O grande grupo de adoração
111.2-6 Observe o paralelo entre
1. Grandes são as obras do Senhor, Sl. 111.2a
2. Gloriosa e majestosa são as Suas obras, Sl. 111.3a (cf. Salmo 96.6; 104.1)
3. Suas maravilhas são lembradas, Sl. 111.4a
4. Ele manifestou ao Seu povo o poder de Suas obras, Sl. 111.6a
Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas, para ver as diferentes maneiras pelas quais YHWH se revelou através
de Seus atos e palavras.
111.2b Como um professor / pregador, a frase me diz com tanta força: "As revelações de Deus estão disponíveis
para todos, mas devem ser estudadas / ponderadas e aplicadas" (cf. Sl. 112.10b; Esdras 7.10)! Você se deleita
nelas, vive-as, ensina-as?
111.3b "a sua justiça permanece para sempre" Esta frase é repetida em Sl. 112.3, 9, e em nenhum outro lugar
com estas palavras exatas. Isto implica que os Salmos 111 e 112 foram escritos pela mesma pessoa.
Para o conceito recorrente da justiça de YHWH veja o Tópico Especial: Justiça.
O PARTICÍPIO "permanece" (BDB 763, KB 840) também é usado para a revelação de Deus em Sl. 19.9. Jesus
aborda a inspiração e a eternidade do AT em Mateus 5.17-19!
111.4b Uma das questões cruciais após a crença em Deus é: como Ele é? Qual é a Sua natureza? Esta frase reflete
a características do Deus de Israel no AT (cf. Êxodo 34.6-7; Números 14.18; Deuteronômio 4.31; Neemias 9.17;
Salmo 86.15; 103.8; 145.8). Veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel.
111.5-6 Estes versículos descrevem algumas das coisas que Deus fez.
1. dá comida aos que o temem / se maravilham com Ele (isto é, Êxodo e Números, Mateus 6.11, 31-33)
2. Lembra-se de Sua aliança para sempre (isto é, refere-se às Suas promessas aos Patriarcas, cf. Gênesis 12;
15; 18; 22; Salmo 105.8, veja Tópico Especial: Aliança)
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3. Se fez conhecido ao Seu povo (cf. Salmo 19.7-12)
4. dá o seu povo as nações como uma herança
a. Em sentido messiânico em Sl. 2.8; 67.7
b. Em uma conquista no sentido de Canaã em Gn. 15.12-21
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 111.7-10
7
As obras de suas mãos são verdade e justiça;
fiéis, todos os seus preceitos.
8
Estáveis são eles para todo o sempre,
instituídos em fidelidade e retidão.
9
Enviou ao seu povo a redenção;
estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome.
10
O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria;
revelam prudência todos os que o praticam.
O seu louvor permanece para sempre.
111.7-10 Esta estrofe afirma a confiabilidade de Deus e Sua revelação / promessas. Ela figura o Salmo 119 e
reflete o Salmo 19.
Observe as formas como as revelações de Deus são descritas.
1. verdade e justiça (cf. Salmo 19.9)
2. fieis (cf. Salmo 19.7; 93.5)
3. estáveis para todo o sempre (cf. Salmo 19.9)
4. instituídas em fidelidade e retidão
Observe as formas como o próprio Deus é descrito.
1. Ele enviou a redenção ao Seu povo
2. Ele estabeleceu Sua aliança para sempre
3. Ele é santo e tremendo
Observe as diferentes palavras usadas para descrever Suas revelações.
1. preceitos - BDB 824 (cf. Salmo 19.8)
2. estabeleceu - BDB 845 (cf. Salmo 19.8, usando o SUBSTANTIVO, BDB 846)
3. temor - BDB 432 (cf. Salmo 19.9)
Veja Tópico Especial: Termos Usados para a Revelação de Deus.
111.7 "Suas mãos" Veja Tópico Especial: Deus Descrito como Humano (antropomorfismo).
▣ "verdade" Este SUBSTANTIVO feminino (BDB 54) ocorre em Sl. 111.7 e 8. É literalmente "fidelidade". A
mesma raiz hebraica (BDB 54) forma a palavra "fiel" (BDB 52, Niphal PARTICÍPIO) em Sl. 111.7 (cf. Salmo
19.7). Veja o Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT.
111.8 "para todo o sempre" Esta expressão idiomática hebraica de permanência é formada por:
1. para sempre - BDB 723 I (cf. Salmo 111.3, 8; 112.3, 9)
2. e sempre - BDB 761 (cf. Salmo 111.9; 19.9; veja Tópico Especial: Para Sempre [olam])
111.9 "redenção" Veja Tópico Especial: Resgate / Remir
▣ "Santo" "Santo" (BDB 872) e "tremendo" (BDB 431) aparecem juntos em Sl. 99.3. Veja Tópico Especial:
Santo.
▣ "tremendo" Este é o VERBO hebraico comum "temer" (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICÍPIO). É usado para:
1. o próprio YHWH, - Dt. 7.21; 10.17, 21; Ne. 1.5; 4.14; 9.32; Sl. 47.2; 68.35; 76.7; Dn. 9.4
2. Seus atos - Sl. 65.5; 66.3, 5; 106.22; 145.6
3. a resposta apropriada do Seu povo - Dt. 4.10; 5.5; 6.2, 13, 24; 10.12, 20; 13.11; 14.23; 17.13,
19; 19.20; 21.21; 25.18; 28.58; 31.12; Js. 4.24
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4. os gentios - Dt. 28.10; Js. 4.24; 9.24; Sl. 67.7
111. 10a Este é o primeiro princípio e o tema central dos Provérbios (cf. Pr. 1.7; 9.10), também anota em
Ec. 12.13.
111.10b Observe que conhecer a revelação de Deus exige obediência a ela! A fé bíblica não é apenas um credo
teológico a ser afirmado, mas um estilo de vida (cf. Mateus 7.13-27; Ef. 2.8-9, 10).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Qual "companhia" está sendo abordada em Sl. 111.1c?
2. O Salmo nos diz exatamente quais "obras do Senhor" estão sendo exaltadas?
3. Como Sl. 111.4b está relacionado com Ex. 34.6-7?
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SALMO 112
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Prosperidade do que teme
o SENHOR
Sem Introdução MT

O estado abençoado dos
justos

O Destino Contrastante
dos Justos e dos ímpios
(Salmo da Sabedoria)

A felicidade de uma
boa pessoa

Louvor do Justo

112.1-6

112.1ª

112.1-3

112.1a

112.1a

112.1b-3

112.1b-2

112.1b-d
112.2-8

112.3-4
112.4-10

112.4-6
112.5-6

112.7-9

112.7-10
112.9-10

112.7-8
112.9

112.10

112.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Veja Conhecimentos Contextuais do Salmo 111 para as ligações óbvias entre os Salmos 111 e 112.
B. O Salmo 111 louva YHWH, mas o Salmo 112 elogia o fiel seguidor (Salmo 128).
1. ele teme o Senhor, Sl. 112.1b
2. ele se deleita em Suas revelações, Sl. 112.1c (cf. Salmo 1.2)
3. os seus descendentes serão poderosos na terra, Sl. 112.2a
4. serão abençoados, Sl. 112.2b
5. serão prósperos, Sl. 112.3a
6. sua justiça permanece para sempre, Sl. 112.3b
7. ele e sua família têm luz nas trevas, Sl. 112.4a
8. ele é benigno, Sl. 112.4b, 5a, 9a
9. ele é misericordioso, Sl. 112.4b
10. ele é justo, Sl. 112.4b
11. conduz questões oficiais com justiça, Sl. 112.5b
12. ele nunca será abalado, Sl. 112.6a
13. ele e sua família como justos serão lembrados para sempre, Sl. 112.6b
14. ele não temerá as más notícias, Sl. 112.7a
15. seu coração está firme (Salmo 57.8; 108.1), confiando no Senhor, Sl. 112.7b (cf. Isaías 26.3)
16. seu coração é estável, BDB 701, KB 759, Qal PARTICÍPIO PASSIVO (ou seja, por Deus), Sl. 112.8a
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17. Ele não temerá, Sl. 112.8a
18. seus inimigos serão derrotados diante dele, Sl. 112. 8b,10a
19. a sua justiça dura para sempre, Sl. 112.9b
20. seu poder será exaltado em glória, Sl. 112.9c (cf. Salmos 75.10)
C. Em contraste, os ímpios experimentarão exatamente o oposto. Seu destino é especificamente mencionado
em Sl. 112.10.
1. os ímpios verão a bênção dos justos e serão enraivecidos
2. eles rangerão os dentes
3. eles serão consumidos
4. seu desejo perecerá
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 112.1-6
1
Aleluia!
Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR
e se compraz nos seus mandamentos.
2
A sua descendência será poderosa na terra;
será abençoada a geração dos justos.
3
Na sua casa há prosperidade e riqueza,
e a sua justiça permanece para sempre.
4
Ao justo, nasce luz nas trevas;
ele é benigno, misericordioso e justo.
5
Ditoso o homem que se compadece e empresta;
ele defenderá a sua causa em juízo;
6
não será jamais abalado;
será tido em memória eterna.
112.1 "Aleluia" Veja nota em Sl. 111.1.
▣ "Bem-aventurado o homem..." Este é o vocabulário da Sabedoria.
1. abençoado (TEV, "feliz"), Sl. 112.1 - BDB 80 (cf. Salmo 1.1; 119.1-2)
2. abençoado, Sl. 112.2 - BDB 138
3. bem (TEV, "feliz"), Sl. 112.5 - BDB 373 II
▣ "teme ao SENHOR " Veja nota em Sl. 111.10. Veja Tópico Especial: Temor.
▣ "se compraz nos seus mandamentos" O VERBO (BDB 342, KB 339, Qal PERFEITO) denota a atitude de uma
pessoa em relação à revelação de YHWH (cf. Salmo 19.10; 111.2; 119.35). O fiel seguidor obedece (cf.
Deuteronômio 4.1-2, 14, 40; 16.12; 30.8, 16, 19-20).
Para "mandamentos" veja o Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
112.2 Dos Dez Mandamentos aprendemos que o mal se move através das gerações (cf. Ex. 20.5; Dt. 5.9, 10), mas,
louvado seja Deus, que a fé também (cf. Êxodo 20.6; 34.7; Dt. 5.10; 7.9;).
112.3a Lembre-se, este é um texto do AT, os "dois caminhos" da aliança Mosaica (cf. Dt. 30.15-20; Sl. 1; Pr.
4.10-19; Jr. 21.8; Mt. 7.13-14). Isso não funcionou por causa da natureza caída da humanidade (cf. Gênesis 3;
Romanos 1-3; Gálatas 3; Hebreus). Tenha cuidado com a prova texto destes versículos sobre a prosperidade como
se fossem promessas do NT!
112.4a Esta frase implica que o fiel seguidor terá entendimento entre os problemas desta era caída porque:
1. ele teme a YHWH, Sl. 112.1b, 7b
2. ele se deleita em Sua revelação, Sl. 112.1c
3. ele vive a sua fé, Sl. 112.4b-5
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4. ele não será abalado, Sl. 112.6a
5. ele não teme, Sl. 112.8a
▣ O ASSUNTO do VERBO "nasce" (BDB 280, KB 281, Qal PERFEITO) não está especificado. Poderia se referir ao
fiel seguidor. A UBS Handybook sugere: "Ele é como uma luz na escuridão, que brilha para os homens honrados
(ou seja, homem justo, PLURAL MASCULINO)".
112.4b Esses mesmos atributos são ditos sobre YHWH em Sl. 111.3b, 4b (cf. Êxodo 34.6-7). Esta linha da poesia
não tem nenhum SUJEITO ou VERBO, mas três ADJETIVOS MASCULINOS.
1. gracioso - BDB 337
2. misericordioso - BDB 933
3. justo - BDB 843
Poderia se referir a YHWH (AB, p.128). A NIDOTTE, vol. 2, p. 204, diz que "gracioso" é usado treze vezes e
sempre se refere a YHWH, exceto em Sl. 112.4. Isso implica que Sl. 112.4 pode não se referir a YHWH.
112.5 No AT, os irmãos da aliança deveriam emprestar aos pobres sem interesse (cf. Êxodo 22.25; Levítico
25.35-38; Deuteronômio 15.7-8). Ajudar os pobres era uma maneira de mostrar a devoção a YHWH, que cuidava
dos pobres (cf. Salmos 37.26; Provérbios 19.17; Mateus 5.42; Lucas 6.35). A maneira como se trata os outros
claramente revela sua relação com Deus (cf. Sl. 112.4).
112.6b Por causa desta linha e Sl. 112.3b e 9b, é implícita uma vida após a morte de alguma espécie, não apenas a
memória de Deus! O Céu não é apenas a memória de Deus, mas o Seu povo em comunhão com Ele (Mt. 22.3132).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 112.7-9
7
Não se atemoriza de más notícias;
o seu coração é firme, confiante no SENHOR.
8
O seu coração, bem firmado, não teme,
até ver cumprido, nos seus adversários, o seu desejo.
9
Distribui, dá aos pobres;
a sua justiça permanece para sempre,
e o seu poder se exaltará em glória.
112.9a Isto é citado (cf. 2 Coríntios 9.9) na discussão de Paulo sobre o dom único das igrejas gentias para a Igreja
Matriz em Jerusalém (isto é, 2 Coríntios 8-9).
112.9c "seu poder se exaltará em glória" Esta é uma expressão idiomática do AT sobre o lugar de uma pessoa
na sociedade. Denota uma obra de Deus ao elevar o status, a riqueza e o poder de uma pessoa. YHWH faz isto ao
rei em 1 Sm. 2.10 (também observe Salmos 89.17, 24) e a Ana em 1 Sm. 2.1.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 112.10
10
O perverso vê isso e se enraivece;
range os dentes e se consome;
o desejo dos perversos perecerá.
112.10 "range os dentes" Isto era um sinal de raiva (cf. Salmo 35.16; 37.12; 112.10; Lucas 13.28). Refere-se
também à experiência do julgamento (cf. Mt. 8.12; 13.42, 50; 22.13; 24.51; 25.30).
▣ "consome" Os ímpios perecerão (Salmo 68.2). Eles serão consumidos no fogo do julgamento de YHWH (cf.
Isaías 34.2-4).
Sua dor psicológica é causada pela:
1. reversão do seu estado próspero
2. sua exclusão do reino de Deus
3. a bênção e a prosperidade dos seguidores fiéis diante de seus olhos
735

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que significa "temer" o Senhor?
2. Explique Sl. 112.4a em suas próprias palavras.
3. O Salmo 112.3, 6 e 9 fala sobre o céu?
4. O que significa "exaltar o poder"? (Salmo 112.9)

736

SALMO 113
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Exalta o
Humilde
Sem Introdução MT

A Majestade e a
Condescendência de Deus

Hino Celebrando
o SENHOR como
Ajudador do Humilde

Em louvor
da bondade DO SENHOR

Ao Deus da Glória e da Misericórdia

113.1-4

113.1ª

113.1

113.1a

113.1a

113.1b-4

113.1b-3

113.1b-3
113.2-4
113.4-6
113.5-9

113.4-6
113.5-9

113.5-9b

113.7-9b

113.7-9b

113.9c

113.9c

113.9c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES EPALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 113.1-4
1
Aleluia!
Louvai, servos do SENHOR,
louvai o nome do SENHOR.
2
Bendito seja o nome do SENHOR,
agora e para sempre.
3
Do nascimento do sol até ao ocaso,
louvado seja o nome do SENHOR.
4
Excelso é o SENHOR, acima de todas as nações,
e a sua glória, acima dos céus.
113.1 Este versículo tem o mesmo IMPERATIVO repetido três vezes para dar ênfase (BDB 237, KB
248, Piel IMPERATIVO, veja a mesma técnica em Salmos 96.1-2). Começa como Salmos 111; 112 (veja nota em
Salmo 111.1). Este Salmo revela por que YHWH deve ser louvado.
1. Ele está acima de todas as nações, Sl. 113.4
2. Sua glória está acima dos céus, Sl. 113.4
3. Ele é único (veja Tópico Especial: Monoteísmo), Sl. 113.5
4. Ele se inclina para conhecer e se envolver na vida de Seus fiéis seguidores, Sl. 113.6 (cf. Salmo 18.35c)
5. Ele cuida daqueles que são socialmente vulneráveis e que não têm poder, Sl. 113.7-9 (cf. Salmo 109.31)
a. os pobres
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b. o necessitado
c. a estéril
▣ "do SENHOR" Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "servos do SENHOR" A AB (p. 131) altera as vogais e traduz isso como "as obras do SENHOR". Esta forma
(BDB 714) encontra-se em Ec. 9.1.
Se a MT estiver correta, os "servos" são:
1. Anjos (cf. Salmo 103.20-22)
2. adoradores no templo (cf. Deuteronômio 32.43; Salmo 34.22; 69.36; 105.25; 135.14)
3. Levitas / sacerdotes no templo (cf. Salmo 134.1; 135.1-2)
▣ "o nome do SENHOR" Veja Tópico Especial: O Nome de YHWH.
113.2
"Bendito" Este VERBO (BDB
138,
KB
159, Pual PARTICÍPIO combinado
forma JUSSIVA do VERBO "ser") é paralelo a "louvor" (cf. Sl. 145.21).

com

a

113.2b-3a Estas duas linhas são paralelas e em linguagem figurativa para expressar a extensão do louvor a
YHWH
1. por todo o tempo, Sl. 113.2b
2. em todos os lugares, Sl. 113.3a
113.4 "acima de todas as nações" Este versículo diz o por que Ele deve ser louvado.
1. Ele está acima de todas as nações (cf. Salmo 97.9; 99.2)
2. Sua glória está acima dos céus (cf. Salmo 8.1; 57.11; 148.13)
▣ "glória" Veja Tópico Especial: Glória (DOXA).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 113.5-9c
5
Quem há semelhante ao SENHOR, nosso Deus,
cujo trono está nas alturas,
6
que se inclina para ver
o que se passa no céu e sobre a terra?
7
Ele ergue do pó o desvalido
e do monturo, o necessitado,
8
para o assentar ao lado dos príncipes,
sim, com os príncipes do seu povo.
9
Faz que a mulher estéril viva em família
e seja alegre mãe de filhos.
Aleluia!
113.5 "Quem há semelhante ao SENHOR, nosso Deus" Note que YHWH e Elohim são usados para a
Divindade de Israel (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
▣ "cujo trono está nas alturas" Isto é paralelo a Sl. 113.4b. É uma expressão idiomática de realeza (cf. Salmo
103.19). YHWH é rei (observe 1 Sm. 8.7). Os antigos israelitas viam o seu Deus sentado sobre o Seu trono acima
da atmosfera da terra com os seus pés descansando (isto é, escabelo) na arca da aliança. A tampa da arca era onde
o céu e a terra, simbolicamente se encontravam!
113.6
NASB, NKJV
NRSV
TEV, NET
NJB

"que se inclina"
"que olha bem para baixo"
"Ele se abaixa para ver"
"Ele se inclina para olhar para baixo"
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JPSOA
"ver o que está abaixo"
REB
"se digna a olhar para tão baixo"
Esta frase incomum denota que YHWH sabe o que está acontecendo na terra, especialmente com o Seu povo
(cf. Ex 3.7-8; Sl. 138.6a, b).
A LXX traduz este versículo como YHWH olhando o "humilde" (isto é, seres humanos).
A Peshitta traduz como "o profundo" e o entende como sendo um dos três níveis deste planeta.
1. atmosfera
2. terra
3. água
▣ "no céu e sobre a terra" Está falando deste planeta e da sua atmosfera. Veja Tópico Especial: Céu.
113.9a, b Todas as esposas dos primeiros Patriarcas eram estéreis, mas YHWH abriu seus úteros.
1. Sara – Gn. 21.6
2. Rebeca – Gn. 25.21
3. Raquel – Gn. 30.22-23
No entanto, uma criança era um ato especial de YHWH para mostrar
1. Seu cuidado
2. Seu poder
3. Seu plano para Israel e para o mundo inteiro (cf. Salmo 113.4)
Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
113.9c O Salmo termina como começou. Alguns estudiosos veem esta linha como o início do próximo Salmo
(LXX). Esta frase é a introdução aos Salmos 111; 112; 113.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste as descrições de Deus.
2. Como Deus se inclina? (Salmo 113.6)
3. Qual versículo fala do monoteísmo?

739

SALMO 114
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Libertação de Deus de
Israel do Egito
Sem Introdução MT

O Poder de Deus em Sua
Libertação de Israel

Hino em louvor ao
grande trabalho de Deus
na criação da nação

Uma canção da paixão

Hino de Páscoa

114.1-2

114.1-2

114.1-2

114.1-2

114.1a
114.1b-2

114.3-6

114.7-8

114.3-6

114.7-8

114.3-4

114.3-4

114.3-4

114.5-6

114.5-6

114.5-6

114.7-8

114.7-8

114.7-8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASE E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 114.1-2
1
Quando saiu Israel do Egito,
e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha,
2
Judá se tornou o Seu santuário,
e Israel, o Seu domínio.
114.1-2 Este Salmo é sobre o êxodo do Egito (cf. Êxodo 1-12). O êxodo é um cumprimento direto da revelação e
a promessa de YHWH a Abraão em Gênesis 15.12-21. O êxodo foi o início do Povo de Deus (cf. Êxodo 19-20).
Observe as diferentes designações para o povo de Deus.
1. Israel
2. casa de Israel
3. Judá
114.1 "Israel" Veja Tópico Especial: Israel (o nome).
▣ "de um povo de língua estranha" Esta frase ocorre somente aqui no AT. A AB (p.134) toma as mesmas
consoantes e revoca-as para se ajustarem aos cenários de Is. 25.3, onde denota um "povo cruel" (BDB 470, isto é,
os chefes de tarefas dos israelitas, cf. Ex. 3.7). A mesma raiz é usada com um lamedh enfático (isto é, letra
hebraica L) em Lm. 4.3.
A realidade histórica de Israel de lidar com a dominação estrangeira é recorrente (cf. Isaías 28.22; 33.19;
Jeremias 5.15). A questão da interpretação é como o povo de Deus poderia ser dominado por pagãos (cf.
Habacuque). Como Deus tirou as tribos cananeias da terra por causa de seu pecado, assim também, os israelitas
por conta de seu pecado (ou seja, os exílios da Assíria, Babilônia e Pérsia).
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114.2 Porque tanto Judá como Israel são mencionados, se questiona quando este Salmo foi escrito.
1. a monarquia unida durou de Saul à Salomão
2. em 922 AC, o Reino dividido entre
a. Roboão em Judá
b. Jeroboão I em Israel
3. Depois do retorno do exílio da Pérsia sob Ciro II, os israelitas tomaram seu nome coletivo novamente,
embora possuíssem apenas uma pequena parte da alocação da tribo de Judá (ou seja, uma pequena área em
torno de Jerusalém)
▣ "Seu santuário" Refere-se a
1. o templo em Jerusalém no Monte Moriá
2. toda a terra de Canaã como propriedade especial de YHWH
▣ "Seu domínio" Este termo (BDB 606) tem duas conotações.
1. O reinado / reino universal de YHWH, Sl. 103.22; 145.13 (cf. Josué 3; 11; 13)
2. Canaã como a propriedade única de YHWH (isto é, a Terra Prometida, cf. Ex. 15.17)
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 114.3-6
3
O mar viu isso e fugiu;
o Jordão tornou atrás.
4
Os montes saltaram como carneiros,
e as colinas, como cordeiros do rebanho.
5
Que tens, ó mar, que assim foges?
E tu, Jordão, para tornares atrás?
6
Montes, por que saltais como carneiros?
E vós, colinas, como cordeiros do rebanho?
114.3-6 Esta é a linguagem figurada (cf. Salmo 18.7-15; 29.3-9; 68.7-8; 77.16-19). Os dois livros que me
ajudaram mais na área de hipérbole e cenário do AT são:
1. D. Brent Sandy, Plowshares and Pruming Hooks: Rethinking the Language of Biblical and Apocalyptic
2. GB Caird, The Language na Imagery of the Bible
É significativo que a "água" seja mencionada em vários sentidos. A água é a única coisa que não
especificamente foi dito para ser criado em Gênesis 1. A Água na mitologia da ANE era divina (ou seja, água
salgada, água fresca). Houve conflito entre a água e os deuses. A Bíblia muitas vezes usa este cenário para
descrever YHWH (cf. Jó 41.1; Salmo 74.12-17; Is 27.1). YHWH controla o Leviatã em Jó 3.8; Sl. 104.26. Mas
também observe que o "mar" é personificado em Sl. 114.3, 5 (juntamente com outros aspectos da natureza).
No entanto, em Sl. 114.8 o aspecto vivificante da água é afirmado. YHWH, não Ba'al, é a fonte da fertilidade
(isto é, chuva).
Em certo sentido, a imagem de separar a água e a terra seca é uma alusão da ANE à criação inicial. O objetivo
da criação física foi a criação do povo de Deus. O propósito da criação era a comunhão com Deus (veja Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
114.3 "O mar viu isso e fugiu" Isso pode se referir a
1. o cruzamento do "Mar Vermelho" (literalmente "mar de juncos", veja Tópico Especial: Mar Vermelho),
que é descrito em Êxodo 14 e no poema de Moisés em Êxodo 15; Deus fez isso usando
a. a vara de Moisés
b. um forte vento leste
2. a travessia do rio Jordão na fase de inundação (cf. Josué 3); Veja nota exegética completa sobre Josué
3; Deus o fez por um deslocamento do rio acima, que começou no momento certo e terminou no momento
certo.
114.4, 6 As características topológicas de Canaã se regozijam com a vinda de YHWH e Seu povo (Salmo
96.9). Isto é expresso no Qal IMPERATIVO, "tremor" (BDB 296, KB 297), o que denota tanto:
1. tremer em temor (cf. 1 Cr. 16.30)
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2. dançar com alegria (cf. Salmo 87.7; 96.9)
114.4 "os montes" Isso poderia se referir ao Monte Sinai, mas provavelmente as "montanhas" (ou seja, colinas)
de Canaã.
114.6 Observe que este versículo repete o VERBO de Sl. 114.4.
1. saltaram, Sl. 114.4 - Qal PERFEITO
2. saltais, Sl. 114.6 - Qal IMPERFEITO
Salmos 114.5-6 faz a pergunta a respeito do "por que" a natureza agiu tão estranhamente. Foi por causa da
presença do Criador. O que aconteceu no início do povo de Deus deve continuar!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 114.7-8
7
Estremece, ó terra, na presença do Senhor,
na presença do Deus de Jacó,
8
o qual converteu a rocha em lençol de água
e o seixo, em manancial.
114.7 A Terra estremece fisicamente na aproximação do Criador.
Observe que Ele é chamado aqui de "Senhor" (Adon), e não "SENHOR" (YHWH), como em Sl. 114.7a
e Eloah em 114.7b. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
114.8 O versículo alude a duas ocasiões específicas durante o período de peregrinação no deserto, onde YHWH
forneceu sobrenaturalmente água vivificante (cf. Salmos 78.15; 105.41).
1. Êxodo 17.6
2. Números 20.11
É usado para descrever o período escatológico em Is. 48.21 (ou seja, um segundo êxodo).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A que período histórico na história de Israel se refere este Salmo?
2. Qual é o propósito teológico da natureza personificada?
3. Por que o controle de Deus sobre a água é tão importante?
4. Como o duplo significado de "tremer" ajuda a compreensão deste Salmo?
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SALMO 115
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ídolos Pagãos
contrastados com
o SENHOR
Sem Introdução MT

A Futilidade dos Ídolos
e a Confiança de Deus

Liturgia Contrastando o
poder do SENHOR com a
impotência dos deuses
pagãos

O Único Deus
Verdadeiro

O Único Deus Verdadeiro

115.1-8

115.1-2

115.1-2

115.1

115.1-2

115.2-8
115.3-8

115.3-8

115.3-4
115.5-6
115.7-8

115.9-15

115.16-18

115.9-11

115.9-11

115.9-11

115.9-11

115.12-13

115.12-13

115.12-13

115.12-13

115.14-15

115.14-15

115.14-15

115.14-15

115.16-18b

115.16-18

115.16-18b

115.16
115.17-18b

115.18c

115.18c

115.18c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTO CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é sobre como é fútil confiar nos ídolos feitos pelo homem. Somente a única Divindade
verdadeira, Criador / Redentor é digno de confiança.
B. Este Salmo é caracterizado por frases repetidas.
1. "não a nós", repetido duas vezes, Sl. 115.1
2. "têm...", sete IMPERFEITOS, Sl. 115.5-7
3. "confiar", quatro (três IMPERATIVOS e um PARTICÍPIO, as versões antigas como LXX, Peshitta e Vulgata
interpretam este IMPERATIVO DA MT como um verbo PERFEITO), Sl. 115.8-11
4. "abençoará...", seis (seis Piel IMPERFEITOS e um Qal PARTICÍPIO PASSIVO), Sl. 115.12-15, 18
5. "Louvai ao SENHOR "
a. Negativa, Sl. 115.17 (Piel IMPERFEITO)
b. Mandamento, Sl. 115.18 (Piel IMPERATIVO)
c. A LXX e alguns MSS hebraico combinam o Salmo 114 e 115.
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ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 115.1-8
1
Não a nós, SENHOR, não a nós,
mas ao Teu nome dá glória,
por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade.
2
Por que diriam as nações:
Onde está o Deus deles?
3
No céu está o nosso Deus
e tudo faz como lhe agrada.
4
Prata e ouro são os ídolos deles,
obra das mãos de homens.
5
Têm boca e não falam;
têm olhos e não veem;
6
têm ouvidos e não ouvem;
têm nariz e não cheiram.
7
Suas mãos não apalpam;
seus pés não andam;
som nenhum lhes sai da garganta.
8
Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem
e quantos neles confiam.
115.1-8 Esta estrofe é sobre a futilidade da idolatria! Há apenas um Deus (cf. Jr. 10.6-10, veja Tópico Especial:
Monoteísmo)! Há apenas uma esperança para "as nações". Todos os estudantes da Bíblia têm pressuposições
sobre a "meta-narrativa" da Bíblia (isto é, seu propósito ou mensagem básica). A minha perspectiva é que o desejo
de YHWH é que as nações confiem Nele (veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
115.1 Que versículo poderoso. A glória (veja Tópico Especial: Glória (DOXA)) pertence somente a YHWH, não a
qualquer agencia ou grupo humano. Isto por causa:
1. da misericórdia de YHWH (veja Tópico Especial: Benignidade [hesed])
2. da fidelidade de YHWH (veja Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT, veja também Tópico
Especial: Características do Deus de Israel)
3. YHWH é soberano, Sl. 115.3 (cf. Salmo 103.19; 135.5-6)
4. YHWH ouve e age, mas os ídolos não, Salmos 115.4-7 (cf. Salmos 135.15-18; Deuteronômio 4.28; Isaías
44.12-17; Jeremias 10.3-5)
5. YHWH é o criador, "criador do céu e da terra" (cf. Salmo 115.15b, 16)
▣ "Teu nome" Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
115.2 A questão da linha 2 é a questão teológica. Israel deveria ser um reino de sacerdotes (cf. Ex. 19.5-6) para
ajudar o mundo a conhecer e entender YHWH. Mas por causa de sua infidelidade o mundo viu somente o
julgamento de Deus (cf. Ezequiel 36.22-38).
A própria questão da linha 2 é repetida em Sl. 42.3; 79.10 (cf. Joel 2.17; Miquéias 7.10).
115.4 "prata e ouro" Estes são os metais preciosos que sobrepõem as imagens feitas de pedra ou madeira.
115.7b Pelo fato de Sl. 115.5 mencionar "fala", isto pode se referir a algum tipo de adivinhação (veja Tópico
Especial: Adivinhador) feita em nome do ídolo pagão. Veja notas em Dt. 18.10-11.
115.8 Este versículo reconhece a verdade de que os humanos se tornam como o deus que adoram. Oh, se os
crentes fossem mais como Jesus! O objetivo da fé bíblica não é apenas o céu algum dia, mas a semelhança de
Cristo agora (cf. Romanos 8.28-29; 2 Coríntios 3.18; 7.1; Gálatas 4.19; Efésios 1.4; 4.13; 1 Tessalonicenses 3.13;
4.3, 7; 5.23; 1 Pedro 1.15). A sua vida reflete quem você adora?
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 115.9-15
9
Israel confia no SENHOR;
Ele é o seu amparo e o seu escudo.
10
A casa de Arão confia no SENHOR;
Ele é o seu amparo e o seu escudo.
11
Confiam no SENHOR os que temem o SENHOR;
Ele é o seu amparo e o seu escudo.
12
De nós se tem lembrado o SENHOR; Ele nos abençoará;
abençoará a casa de Israel,
abençoará a casa de Arão.
13
Ele abençoa os que temem o SENHOR,
tanto pequenos como grandes.
14
O SENHOR vos aumente bênçãos mais e mais,
sobre vós e sobre vossos filhos.
15
Sede benditos do SENHOR,
que fez os céus e a terra.
115.9-15 Observe a designação e o comando triplo ("confiança", BDB 105, KB 120, Qal IMPERATIVO).
1. Ó Israel, confia em YHWH, Sl. 115.9, 12
2. Ó casa de Arão, confia em YHWH, Sl. 115.10, 12
3. Aquele que teme / reverencia YHWH, confie Nele, Sl. 115.11, 12 (isto pode ser uma caracterização
adicional dos números 1 e 2, cf. Salmo 135.19-20, ou uma referência aos não-israelitas, cf. 1 Reis 8.41-43;
Esdras 6.21; Neemias 10.28)
Por sua vez, YHWH:
1. será sua ajuda (cf. Salmo 18.2; 33.20; 70.5; 121.2; 124.8; 146.5)
2. será seu escudo (cf. Salmo 28.7; 59.11; 84.9, 11; 119.114; 144.2)
3. se lembrará de nós (cf. Salmo 98.3)
4. abençoará grandes e pequenos
5. dará a vós e seus filhos mais e mais bênçãos (BDB 414, KB 418, literalmente "adicionar", Hiphil JUSSIVO,
cf. Sl. 112.2).
Há consequências por causa da idolatria no tempo e na eternidade! Há consequências para a fé pessoal e
fidelidade em YHWH (cf. Salmo 115.16-18)!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 115.16-18
16
Os céus são os céus do SENHOR,
mas a terra, deu-a Ele aos filhos dos homens.
17
Os mortos não louvam o SENHOR,
nem os que descem à região do silêncio.
18
Nós, porém, bendiremos o SENHOR,
desde agora e para sempre.
Aleluia!
115.16a "Os céus são os céus do SENHOR" Isto se refere ao trono de YHWH (isto é, o céu mais alto). Veja
Tópico Especial: Os Céus e o Terceiro Céu.
115.16b YHWH deu a terra para a morada e o controle da humanidade (cf. Salmo 8.6). No entanto, ela pertence a
Ele (cf. Dt. 10.14) porque Ele a fez (cf. Salmo 121.2; 124.8; 134.3).
115.17 "Os mortos" Veja Tópico Especial: Onde estão os mortos?
115.18 O povo de Deus bendirá (Piel IMPERFEITO) e louvará para sempre (Piel IMPERATIVO) YHWH. Isso
implica uma vida após a morte separada do idólatra que "não louva" e "desce ao silêncio" (cf. Sl. 6.5; 30.9; 88.1011; 94.17).
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▣ "bendiremos o SENHOR" Assim como em Sl. 113.9c, a LXX move isto para o começo do próximo Salmo.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique os termos do AT para
a. misericórdia
b. Fidelidade / verdade
2. Por que ambos os Sl. 115.1 e 2 são teologicamente tão significativos?
3. Como YHWH é diferente dos ídolos pagãos?
4. Salmo 115.9-11 refere-se a um grupo, dois grupos ou três grupos?
5. Liste o que YHWH é e o que Ele faz para os seus fiéis seguidores.
6. Explique Sl. 115.16 em suas próprias palavras.
7. Explique "descem a região do silêncio" de Sl. 115.17b.
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SALMO 116
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ação de graças pela
libertação da morte
Sem Introdução MT

Ação de Graças pela
Libertação da Morte

Ação de Graças pela
Cura

Alguém salvo da morte
louva a Deus

Ação de graças

116.1-4

116.1-2

116.1-4

116.1-4

116.1-2

116.3-4

116.3-4a
116.4b

116.5-11

116.5-7

116.5-7

116.5-7

116.5-6
116.7-9

116.8-11

116.8-11

116.8-11
116.10-13

116.12-19

116.12-14

116.12-19

116.12-14
116.14

116.15

116.15-19b

116.15

116.16-17

116.16-17

116.18-19b

116.18-19

116.19c

116.19c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 116.1-4
1
Amo o SENHOR, porque Ele ouve
a minha voz e as minhas súplicas.
2
Porque inclinou para mim os Seus ouvidos,
invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3
Laços de morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim;
caí em tribulação e tristeza.
4
Então, invoquei o nome do SENHOR:
ó SENHOR, livra-me a alma.
747

116.1-4 Este Salmo foi escrito por um fiel seguidor diante da morte (cf. Salmo 116.3). Ele explica seus processos
de pensamento sobre como lidar com esta situação.
1. afirmação - Eu amo o SENHOR, BDB 12, KB 17, Qal PERFEITO (cf. Deuteronômio 6.5; 30.6; Salmo 31.23)
2. por que Ele ama YHWH
a. Ele ouve minhas orações, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFEITO
b. Ele inclinou Seu ouvido para mim (paralelo a um), BDB 639, KB 692, Hiphil PERFEITO
3. resultado – eu O invocarei, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFEITO
4. a condição do salmista
a. laços de morte (cf. Salmo 18.4-5) o cercaram, BDB 67, KB 79, Qal PERFEITO
b. angustias (BDB 865 duas vezes, de aflição, cf. Sl. 118.5; Lm. 1.3) do inferno se apoderaram dele
(literalmente "encontrou", BDB 592, KB 619, Qal PERFEITO) (veja Tópico Especial: Onde São os
mortos?)
5. Conclusão - Eu invoquei o nome do SENHOR, BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFEITO
Suas palavras foram: "Ó SENHOR, livra-me a alma", BDB 572, KB 589, Piel IMPERATIVO
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 116.5-11
5
Compassivo e justo é o SENHOR;
o nosso Deus é misericordioso.
6
O SENHOR vela pelos simples;
achava-me prostrado, e Ele me salvou.
7
Volta, minha alma, ao teu sossego,
pois o SENHOR tem sido generoso para contigo.
8
Pois livraste da morte a minha alma,
das lágrimas, os meus olhos,
da queda, os meus pés.
9
Andarei na presença do SENHOR,
na terra dos viventes.
10
Eu cria, ainda que disse:
estive sobremodo aflito.
11
Eu disse na minha perturbação:
todo homem é mentiroso.
116.5-11 Depois que o salmista ora, ele contempla as características de YHWH (veja Tópico Especial:
Características do Deus de Israel).
1. compassivo
2. justo
3. misericordioso
4. vela pelos simples (BDB 834, KB 989, uma pessoa inexperiente ou ingênua, mas aberta à instrução, cf.
Salmo 19.7)
YHWH mostra Seu caráter:
1. Ele me salvou - BDB 446, KB 440, Hiphil IMPERFEITO, Sl. 116.6b
2. Volta... ao teu sossego - BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO (ele fala para si mesmo de um lugar mental
de SEGURANÇA em YHWH), Sl. 116.7b
3. Ele tem sido generoso para contigo (cf. Salmo 13.6; 119.17; 142.7), Sl. 116.7b
4. Ele livrou a minha alma (isto é, nephesh, BDB 659) da morte - BDB 322, KB 321, Piel PERFEITO,
Sl. 116.8a
5. Ele livrou meus olhos das lágrimas, Sl. 116.8b
6. Ele livrou da queda os meus pés, Sl. 116.8c (cf. Salmo 56.13)
A resposta do salmista.
1. veja número 2 acima
2. eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes (isto é, YHWH o curará / salvará)
3. Sl. 116.10-11 é difícil de interpretar no contexto. Pode refletir
a. Fé corrente
b. afirmações passadas (Paulo cita Salmo 116.11b em Romanos 3.4)
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Estes dois versículos devem se referir àqueles que procuram / trama contra a vida do salmista. Se assim for, o
contexto deste Salmo não é doença, mas traição (cf. Salmo 116.11b).
A tradução da LXX de Sl. 116.10 pode ser vista em 2 Cr. 4.13, mas na MT é incerto.
116.11 "na minha perturbação" Este Qal INFINITIVO CONSTRUCTO (BDB 342, KB 339) denota um estado de
medo mental, pânico (cf. Salmos 31.22). O "sossego" de Sl. 116.7 é o oposto direto desta palavra!
▣ "todo o homem é mentiroso" Como "sossego" é o oposto do "perturbação", os humanos mentirosos são o
oposto de YHWH (cf. Números 23.19a; 1 Samuel 15.29 e Romanos 3.4).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 116.12-19
12
Que darei ao SENHOR
por todos os Seus benefícios para comigo?
13
Tomarei o cálice da salvação
e invocarei o nome do SENHOR.
14
Cumprirei os meus votos ao SENHOR,
na presença de todo o Seu povo.
15
Preciosa é aos olhos do SENHOR
a morte dos seus santos.
16
SENHOR, deveras sou teu servo,
teu servo, filho da tua serva;
quebraste as minhas cadeias.
17
Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças
e invocarei o nome do SENHOR.
18
Cumprirei os meus votos ao SENHOR,
na presença de todo o seu povo,
19
nos átrios da Casa do SENHOR,
no meio de ti, ó Jerusalém.
Aleluia!
116.12-19 Nesta estrofe todos os verbos são IMPERFEITOS (exceto Salmo 116.16c), que denota a idolatria atual e
contínua. O salmista descreve como ele louvará no templo e na vida (cf. Salmo 116.9) por causa do grande
cuidado e libertação de YHWH (cf. Salmo 116.12).
1. ele tomará o cálice da salvação, Sl. 116.13a - AB (p.149) menciona isto como sendo parte do ritual de
sacrifício de ação de graças no templo; Denota uma libação, não uma bebida (cf. NIDOTTE, vol.2, p.618)
2. ele invocará o nome do Senhor, Sl. 116.13b, 17b (veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH)
3. ele cumprirá seus votos, Sl. 116.14, 18 (Levítico 27)
4. ele oferecerá sacrifícios, Sl. 116.17
5. ele louvará a YHWH no templo, Sl. 116.19 (cf. Sl. 116.14) - este IMPERATIVO pode fazer parte do início do
Salmo 117 (LXX)
116.15 O ADJETIVO "preciosa" (BDB 429) é geralmente usado para itens valiosos. Neste contexto, denota o fato
de que YHWH se importa profundamente quando Seus fiéis seguidores passam por provações e doenças na terra
(cf. Salmos 72.14). Ele está ciente de suas situações e rapidamente vem em seu auxílio (cf. Ex. 3).
Em um mundo caído, nem todo crente é fisicamente liberto. Crises, problemas e medos acontecem. Mesmo se
não vemos a presença de Deus, Ele está conosco e por nós. Um dia estaremos com Ele!
A NIDOTTE, vol. 2, p. 525, sugere uma emenda que um "n" foi retirado da palavra "morte" e a raiz deve ser
vista como a palavra aramaica para "confiança", tornando assim a linha como:
"Preciosa aos olhos do Senhor é a fé / confiança de Seus fiéis".
O problema é o uso de "precioso" com "morte". Certamente a morte dos santos não é preciosa (isto é,
valiosa). Alguns estudiosos mudaram o significado do hebraico "precioso" (BDB 429) para "custoso" ou
"doloroso". YHWH chora por Seus fiéis seguidores sofrerem e morrerem! Os terríveis resultados da Queda nunca
foram Seu propósito na criação!
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▣ "santos" Veja nota em Sl. 16.10 e 30.4.
116.16 Observe que "Eu sou Seu servo" é repetido para dar ênfase. O termo "servo" (BDB 713) tem um vasto
campo semântico, mas aqui provavelmente denota "adorador".
A linha seguinte, "o filho de tua serva", também é encontrada em Sl. 86.16 e denota
1. uma mãe justa
2. uma mãe israelita
3. uma expressão idiomática para humildade
4. uma família de escravos ou a família de uma serva fiel
O salmista baseia esta conclusão no fato de que YHWH libertou (BDB 834, KB 986, Piel PERFEITO) suas
cadeias (BDB 64), o que poderia indicar
1. salvou-o de doença terminal (estreitos ou Sheol)
2. salvou-o dos inimigos
3. salvou-o da prisão ou do exílio
4. salvou-o da angústia (o termo [BDB 865] "estreitos" em Salmo 116.3 [duas vezes] é usado em Sl. 118.5 e
Lm. 1.3 para a palavra "angústia"
Uma maneira simples de expressar este versículo seria "aqui estou" ou "eu estou disponível para o
serviço." YHWH o salvou, agora ele o servirá de boa vontade e inteiramente (Rm. 12.1-2).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Explique os possíveis cenários de vida deste Salmo.
2. É incomum que a morte e o Sheol sejam personificados?
3. Liste as características de YHWH.
4. Por que Sl. 116.10-11 é tão difícil de interpretar?
5. Quais os cenários do AT estão por trás de Sl. 116.16?
6. Liste as palavras e frases que refletem a adoração no templo.
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SALMO 117
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Um Salmo de Louvor
Sem Introdução MT

Que todos os povos
louvem ao SENHOR

Doxologia

Em louvor ao SENHOR

Convocação para louvor

117.1-2

117.1-2b

117.1-2

117.1-2b

117.1-2b

117.2c

117.2c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é o salmo mais curto.
B. Incentiva os gentios a louvarem o Deus de Israel (Salmo 67; 100), o único Deus verdadeiro.
C. O Deus de Israel é plenamente revelado através de:
1. Seus atos na criação (Gênesis 1-2; 6-9)
2. Suas promessas a Abraão (Gênesis 12; 15; 18; 22)
a. terra
b. semente
c. Grande nome
d. Todas as famílias da terra abençoadas nele
3. atos redentores para com os descendentes de Abraão (cf. Salmo 117.2a)
a. o êxodo
b. a conquista
c. o retorno do exílio
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 117.1-2
1
Louvai ao SENHOR, vós todos os gentios,
louvai-o, todos os povos.
2
Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco,
e a fidelidade do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!
117.1 Este Salmo começa e conclui com um Piel IMPERATIVO, "louvor" (BDB 237, KB 248, cf. Salmo 113; LXX,
Salmo 116).
▣ "louvai-o" Este é um segundo Piel IMPERATIVO (BDB, 986, KB 1387, cf. Sl. 147.12)
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▣ "todos os gentios... todos os povos" Este aspecto universal é característico dos Salmos (cf. Salmo 22.27; 33.8;
47.1; 66.1, 4; 67.3-5, 7; 82.8; 96.7-10; 98.4; 100.1).
Esta é a grande comissão do AT. Israel deveria ser um "reino dos sacerdotes" (cf. Ex. 19.5-6) porque todo o
mundo é de YHWH. Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
Este versículo é citado por Paulo em Rm. 15.11, que enfatiza a inclusão dos gentios por parte de YHWH na
obra de Cristo (cf. Romanos 15.9-13, nota em Apocalipse 7.9).
117.2 "misericórdia... fidelidade" Estas duas características de YHWH (veja Tópico Especial: Características do
Deus de Israel) são muitas vezes listadas em conjunto (ou seja, Sl. 108.4; 115.1; 138.2).
Para "misericórdia", veja Tópico Especial: Benignidade (HESED).
Para "verdade" ou "fidelidade", veja Tópico Especial: Crê, Confar, Fé e Fidelidade no AT.
▣ "eterno" Veja Tópico Especial: Pra Sempre ('olam).
Este é um ponto importante por causa da implacável fé e idolatria de Israel. YHWH é sempre fiel, mas o
povo Dele não é! Ele tem um propósito maior do que apenas um povo / nação (veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Quão comum no AT é o amor, o cuidado, a preocupação e a redenção dos gentios por parte de YHWH?
2. Defina hesed (isto é, benignidade).
3. Defina emeth (isto é, verdade).
4. Como o amor de YHWH para com Israel afeta os gentios?
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SALMO 118
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ação de graças pela
Bondade Salvadora
do SENHOR
Sem Introdução MT

Louvado seja Deus pela
Sua Misericórdia
Eterna

Ação de Graças pela
Libertação na Batalha

Uma oração de
agradecimentos pela
vitória

Hino processional para a festa dos
tabernáculos

118.1-4

118.1

118.1

118.1-4

118.1

118.2-4.

118.2-4

118.5-9

118.5-9

118.5-9

118.2-4
118.5-9

118.5-7
118.8-9

118.10-14

118.15-18

118.19-21

118.10-14

118.15-18

118.19-20

118.21
118.22-29

118.10-14

118.10-12

118.10-12

118.13-14

118.13-14

118.15-16

118.15-16

118.17-18

118.17-18

118.19

118.19

118.19-21

118.20

118.20

118.21-25

118.21

118.15-18

118.22-24

118.22-25

118.25-28

118.22-24
118.25-27b

118.26-27

118.26-27
118.27c-28

118.29

118.28

118.28

118.29

118.29

118.29

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um Salmo antifonal processional (cf. Salmo 118.1 e 2-4). Existem vários grupos diferentes que
parecem responder uns aos outros. Isso explica:
1. a natureza repetitiva
2. os diferentes assuntos envolvidos neste Salmo
B. O cenário histórico exato deste Salmo tem sido discutido. É óbvio que é uma canção para Moisés sobre a
vitória no Mar Vermelho (cf. Ex. 15) que é a fonte histórica das metáforas. No entanto, a data exata poderia
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se encaixar no período de retorno pós-exílico sob Neemias ou um cenário escatológico que faria o Salmo
aplicável às pressões e problemas de cada geração.
C. Na História, este Salmo se identificou com o festival da Páscoa. É o último dos Salmos de Hallel, Salmos
113 a 118. Jesus cita isto durante a Entrada Triunfante (cf. Mateus 21.42; Marcos 12.10, 11 e Lucas
20.17). Este Salmo é usado com bastante frequência no NT para interpretar a obra de Cristo (cf. Atos 4.11;
Romanos 9.32, 33; Efésios 2.20; 1 Pedro 2.7).
D. O Midrash judaico interpreta o Salmo em um sentido messiânico. Isso pode ser visto particularmente nos
usos e interpretações do NT de Sl. 118.22 e 26 (cf. Mateus 21.9; 23.39; Marcos 11.9; Lucas 13.35; 19.38;
João 12.13).
E. Este Salmo caracteristicamente descreve as experiências da nação em termos de um indivíduo único,
originalmente o rei de Israel, mas posteriormente se tornou a figura ideal conhecida como o Messias (veja
Tópico Especial: Messias). Nesse sentido, como israelita ideal, ele cumpre não somente esta passagem, mas
também Isaías 53.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.1-4
1
Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom,
porque a Sua misericórdia dura para sempre.
2
Diga, pois, Israel:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.
3
Diga, pois, a casa de Arão:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.
4
Digam, pois, os que temem ao SENHOR:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.
118.1 "Rendei graças" Este Salmo começa e termina com louvor ("rendei graças", BDB 392, KB 389, HIPHIL
imperativo). Um bom título para este Salmo seria "Um Festival de Graças".
No que diz respeito à aplicação pessoal deste Salmo à vida cotidiana, é extremamente significativo enumerar as
bênçãos de Deus a Seu povo, tanto historicamente quanto existencialmente.
▣ "ao SENHOR " Este é o nome da aliança de Deus, YHWH, do VERBO hebraico, "ser" (cf. Êxodo 3.14, veja
Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
▣ "Ele é bom" Muitas vezes quando se lê o AT é incerto o caráter de Deus para o leitor (isto é, guerra santa,
êxodo, exílio). Este Salmo nos assegura do caráter básico do Deus criador (cf. 1 Cr. 16.34; Sl. 25.8; 34.8; 73.1;
86.5; 100.5; 106.1; 107.1; 118.1, 29; 119.68; 135.3; 136.1; 145.9; Jr. 33.11). Veja Tópico Especial: Características
do Deus de Israel.
▣ "porque a Sua misericórdia dura para sempre" Isto é para mostrar a misericórdia e a fidelidade de Deus, não
apenas em Seu caráter, mas também em Seus atos criativos e redentores (cf. Neemias 9; Salmo 136). Este termo
(veja Tópico Especial: Benignidade (hesed)) realmente significa "a lealdade da aliança de Deus".
118.2 "diga, pois, Israel" "Diga" (BDB 55, KB 65, Qal JUSSIVO) é repetido três vezes. O Salmo 118.2-4 mostra
três grupos distintos dentro de Israel que são chamados a louvar ao Senhor. Esses três grupos também podem ser
vistos em Sl. 115.9-13. A sequência parece ser.
1. a nação
2. os sacerdotes
3. os que temem o Senhor (a Jewish Study Bible, p. 1414, sugere "prosélitos", mas o Salmo 15 implica
israelitas que vivem de acordo com Deus)
Eles devem louvar ao Senhor pela fidelidade de sua aliança.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.5-9
5
Em meio à tribulação, invoquei o SENHOR,
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e o SENHOR me ouviu e me deu folga.
6
O SENHOR está comigo; não temerei.
Que me poderá fazer o homem?
7
O SENHOR está comigo entre os que me ajudam;
por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam.
8
Melhor é buscar refúgio no SENHOR
do que confiar no homem.
9
Melhor é buscar refúgio no SENHOR
do que confiar em príncipes.
118.5 "Em meio à tribulação, invoquei o SENHOR" É óbvio que o cenário existencial do autor é algum tipo de
confinamento, perseguição ou problema. Parece que este líder de adoração, seja o rei ou a nação personificada no
Messias, vai experimentar problemas.
O termo "angústia" (BDB 865) é uma forma rara encontrada somente aqui no SINGULAR. Encontra-se
no PLURAL em Lm. 1.3 e em um CONSTRUCTO em Sl. 116.3 (onde a NASB traduz como "terrores do Sheol").
▣ "o SENHOR me ouviu e me deu folga" Esta é uma maravilhosa afirmação de que Deus sempre ouve e
responde ao nosso pedido de ajuda (cf. Salmo 118.21; 17.6; 31.2; 34.15; 40.1; 69.17; 71.21; 86.1; 102.2). A
palavra hebraica para "angústia" (BDB 865) significa "confinar ou fazer alguém estar sob pressão", enquanto a
metáfora "folga" (BDB 932) fala de tirar alguém do confinamento e libertá-lo em um grande pasto (cf. Salmo 4.1;
18.19; 31.8). Alguns pensam que se refere ao céu (AB, p.156), mas no contexto ele simplesmente significa a
libertação de um problema ou necessidade física.
118.6 "O SENHOR está comigo; não temerei. Que me poderá fazer o homem?" Que tremenda afirmação de
fé que Deus está ao nosso lado (cf. Salmo 16.8; 23.4; Is. 43.1-2). E se Deus está do nosso lado, a vitória é
assegurada (cf. Salmo 56.4, 11). A presença de Deus é a maior bênção!
▣ "Que me poderá fazer o homem" Esta é a conclusão a fé de um seguidor fiel que, pela Escritura e experiência,
conhece a presença do Senhor, cuidado, provisão e proteção (cf. Sl. 56.4, 11; 146.3; Hebreus 13.6).
118.7 "O SENHOR está comigo entre os que me ajudam" Esta é uma expressão idiomática hebraica que
significa "o Senhor é nosso campeão militar" (cf. Sl. 54.4). O conceito de Deus como guerreiro (cf. Isaías 59.17;
Ef. 6.10-12) é significativo para aqueles que sofrem injustamente perseguição por Seu nome.
▣ "por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam" "Aqueles que me odeiam", que causaram ao
salmista "angústia" em Sl. 118.5, que o cercaram em Sl. 118.10-13.
O julgamento de Deus é escatológico e temporal. Os Salmos falam muitas vezes de vindicação e justiça nesta
vida (cf. Sl. 23.5; 37.34; 52.5-6; 54.7; 58.10; 59.10; 91.8; 92.11; 112.8).
118.8-9 "Melhor é buscar refúgio no SENHOR do que confiar no homem" Esta é uma afirmação sobre a
fugacidade da ajuda temporal, mas a alegria e o poder do Deus eterno e redentor (cf. 2 Crônicas 32.7-8; Salmo
108.12; 146.3; Is. 2.22; 30.1-3; 31.1-3; Jeremias 17.5-8).
A AB (p.157) afirma que "homem" (adam, BDB 9) em Sl. 118.8 é paralelo a "príncipe" (BDB 622) e que são
uma expressão idiomática para "todos os homens" (isto é, Salmo 146.3).
Observe o uso de quatro Qal INFINITIVO CONSTRUCTO.
1. buscar refúgio - BDB 340, KB 337 (duas vezes)
2. confiar - BDB 105, KB 120 (duas vezes)
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.10-14
10
Todas as nações me cercaram,
mas em nome do SENHOR as destruí.
11
Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados;
mas em nome do SENHOR as destruí.
12
Como abelhas me cercaram,
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porém como fogo em espinhos foram queimadas;
em nome do SENHOR as destruí.
13
Empurraram-me violentamente para me fazer cair,
porém o SENHOR me amparou.
14
O SENHOR é a minha força e o meu cântico,
porque Ele me salvou.
118.10-12 "Todas as nações me cercaram" Esta frase tem sido interpretada de várias maneiras.
1. Por causa de muitas alusões ao longo deste Salmo e muitas outras Escrituras, alguns comentaristas viram
isso como referindo-se ao período do êxodo.
2. Muitos comentaristas assumiram que os aspectos individuais melhor se encaixam em um período pósexílico com a reconstrução dos muros de Jerusalém (cf. Ne 4.7, 8).
3. Outros supõem que isso se refere a um contexto escatológico em que os reinos deste mundo vêm de
encontro ao reino de nosso Deus e Seu Cristo (cf. Salmo 2.2; Zacarias 14.2; Apocalipse 19.11-21).
▣ "em nome do SENHOR as destruí" "destruí" (BDB 557, KB 555, Hiphil IMPERFEITO) é literalmente a frase
hebraica usada para a circuncisão. Por causa das implicações messiânicas deste Salmo, alguns veem isso como
uma conversão das nações gentias. Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH. No entanto, no
contexto, parece ser a sua destruição, não a sua salvação.
O uso repetido de "eu" e "me" em Sl. 118.10-13 implica que o autor é o rei. "cercá-lo" significaria sitiar
Jerusalém.
118.12 Essas duas metáforas parecem implicar o envolvimento tumultuado do povo de Deus por forças anti-Deus,
mundanas e sua destruição completa e imediata. Veja Tópico Especial: Fogo.
118.13 "Empurraram-me violentamente" Esta frase é intensificada em hebraico pelo uso do Qal CONSTRUCTO
e o verbo Qal PERFEITO da mesma raiz (BDB 190, KB 218).
A AB (p.158) vê esta ação como uma expressão idiomática para a morte, baseada no conceito de "tropeço" (cf.
Sl. 35.6; 36.12; 56.13; 116.8; veja também nota NIDOTTE vol. 1, página 933).

INFINITIVO

118.14 "O SENHOR é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou" Salmo 118.14 e 15 refletem o
cântico da vitória que foi cantado após a travessia do Mar Vermelho (cf. Ex. 15.2a), a mesma citação é encontrada
em Is. 12.2.
Para "força" veja Ex. 15.2; Sl. 28.8; 46.1; 59.17; 81.1; Is. 12.2b. Isso é frequentemente usado em um sentido
militar, como "salvação / libertação".
Para "salvação" veja Tópico Especial: Salvação (AT).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.15-18
15
Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação;
a destra do SENHOR faz proezas.
16
A destra do SENHOR se eleva,
a destra do SENHOR faz proezas.
17
Não morrerei; antes, viverei
e contarei as obras do SENHOR.
18
O SENHOR me castigou severamente,
mas não me entregou à morte.
118.15 "há voz de júbilo" Veja Êxodo 15.6, 12.
▣ "tendas dos justos" Esta é uma alusão histórica (ou metáfora morta) para o período de peregrinação no deserto,
que foi sempre idealizado nas tradições de Israel como o namoro entre Deus e Seu povo.
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118.15-16 "a destra do SENHOR" Essa frase é repetida três vezes para enfatizar em termos antropomórficos (veja
Tópico Especial: Deus Descrito como Humano [antropomorfismo]) o poder, a presença e a vontade de Deus de
agir em favor de Seu povo no tempo e na eternidade. Veja Tópico Especial: Mão.
O termo "mão esquerda" denota fraqueza e nunca é usado para descrever a atividade de Deus.
118.17 "Não morrerei; antes, viverei" Isso pode ser uma ênfase na sobrevivência nacional, mas usado no
sentido de um indivíduo.
▣ "e contarei as obras do SENHOR" Isto se refere ao louvor verbal no templo (cf. Salmo 9.14). Esta foi uma
maneira de expressar ambas:
1. a teologia sobre YHWH (cf. Ex. 9.16; Sl. 96.1-6)
2. a confiança pessoal em YHWH (cf. Ex. 10.2)
O VERBO (BDB 707, KB 765, Piel IMPERFEITO) denota recontar os atos de salvação de YHWH (cf. Salmo
40.5; 73.28; 78.3, 4; 79.13; 107.22). Este relato dos atos de YHWH
1. educa a próxima geração de fiéis seguidores (cf. Dt. 4.9, 10; 6.7, 20-25; 11.19; 31.13; 32.46)
2. evangeliza as nações (cf. Deuteronômio 4.6)
118.18 "O SENHOR me castigou severamente" Isto implica que o povo de Deus, simbolizado aqui como um
indivíduo, passará por momentos extremamente difíceis por causa de seu pecado e infidelidade. É também uma
ênfase no fato de que Deus está no controle da história. Essas coisas não são simplesmente acontecimentos sem
sentido, mas têm um propósito histórico em avançar para a conclusão final e a vitória de Deus. Veja Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
Os aspectos individuais e corporativos podem ser:
1. o uso de dois verbos IMPERFEITOS SINGULARES usados no sentido COORTATIVO em Sl. 118.19, 28
2. o uso de dois verbos COORTATIVOS PLURAIS usadas em Sl. 118.24, note o Hiphil PLURAL IMPERATIVO em
118.29
Observe também que "me castigou severamente" é um INFINITIVO ABSOLUTO e um VERBO PERFEITO da mesma
raiz (BDB 415, KB 418), que denota intensidade (veja a mesma forma, mas raiz diferente em Salmo 118.13).
Deus disciplina Seus filhos (cf. Deuteronômio 4.36; 8.5; 2 Sm. 7.14; Jó 5.17; 33.19; Sl. 73.14; 94.12; 119.67,
71, 75; Pr. 3.11-12; Jr. 31.18; 1 Co. 11.32; Hb. 12.5-11; Ap. 3.19).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.19-21
19
Abri-me as portas da justiça;
entrarei por elas e renderei graças ao SENHOR.
20
Esta é a porta do SENHOR;
por ela entrarão os justos.
21
Render-te-ei graças porque me acudiste
e foste a minha salvação.
118.19 "Abri-me as portas da justiça" "Abri" (BDB 834, KB 986) é um Qal IMPERATIVO. O Salmo 118.19-27
parece sugerir um processional (possivelmente militar) de fora da cidade de Jerusalém para o interior da área do
templo. Salmo 118.19 não se refere ao templo, que é mencionado especificamente em 118.26, 27, mas as portas
da cidade de Jerusalém.
118.20 "por ela entrarão os justos" Esta é uma referência processional a entrada nos santuários da cidade ou do
templo. Observe que o fator de justiça não é apenas nacional ou corporativo, mas também individual (cf. Sl. 15.12; 24.3-6; 26.6; 140.13; Is. 33.13-16). Veja Tópico Especial: Justiça.
118.21 " e foste a minha salvação" É preciso lembrar que o termo "salvação" (cf. Salmo 118.14) no AT fala de
libertação física. Veja Tópico Especial: Salvação (AT).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 118.22-29
22
A pedra que os construtores rejeitaram,
essa veio a ser a principal pedra, angular;
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23

isto procede do SENHOR
e é maravilhoso aos nossos olhos.
24
Este é o dia que o SENHOR fez;
regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
25
Oh! Salva-nos, SENHOR, nós te pedimos;
oh! SENHOR, concede-nos prosperidade!
26
Bendito o que vem em nome do SENHOR.
A vós outros da Casa do SENHOR, nós vos abençoamos.
27
O SENHOR é Deus, Ele é a nossa luz;
adornai a festa com ramos até às pontas do altar.
28
Tu és o meu Deus, render-te-ei graças;
tu és o meu Deus, quero exaltar-te.
29
Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
118.22 "A pedra que os construtores rejeitaram" Isto é obviamente usado no sentido paradoxal. Parece referirse à rejeição nacional. Mas nós compreendemos a partir da vida de Cristo que foi individualmente cumprida
Nele. Veja Tópico Especial: Pilar.
▣ "veio a ser a principal pedra, angular" Isto parece ser uma referência ao Messias (veja Tópico Especial:
Messias), usado em Is. 28.16. Ele também fala da rejeição do Messias e da aparente derrota do propósito de Deus
(isto é, o Calvário).
118.23 "isto procede do SENHOR e é maravilhoso aos nossos olhos" Os caminhos de Deus são tão diferentes
dos nossos caminhos (cf. Isaías 55.9-11). Ninguém esperava que o Messias fosse Deus Encarnado. Ninguém
esperava Sua expiação substitutiva (cf. Isaías 53; Marcos 10.45; 2 Coríntios 5.21). Mas este era o plano prédeterminado de Deus (cf. Atos 2.23; 3.18; 4.28). Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
118.24 "Este é o dia que o SENHOR fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele" Deus está no controle da
história (tanto corporativa como individual)! O que parece ser um desastre espiritual é muitas vezes transformado
em uma tremenda vitória espiritual!
Eu recomendo o livro de Hannah Whithall Smith, o The Christian’s Secreto f a Happy Life.
▣ Para "dia" veja Tópico Especial: Dia (yom).
118.25 "Oh! Salva-nos, SENHOR" Este é o termo "Hosana", que foi falado para Jesus na entrada triunfante em
Jerusalém durante a última semana de Sua vida terrena (cf. Mt 21.42, 45). Qualquer que seja o cenário histórico
original deste Salmo, ele foi usado no primeiro século rabínico do judaísmo como uma cerimônia de boas-vindas
para os peregrinos que entram na cidade para Páscoa. No entanto, quando Jesus apareceu, eles mudaram aquela
que era uma saudação anual e a tornaram muito pessoal para Ele.
Este versículo começa com dois IMPERATIVOS.
1. salva - BDB 446, KB 448, Hiphil
2. concede-nos prosperidade - BDB 852 II, KB 1026, Hiphil
Na teologia do Antigo Testamento (isto é, "os dois caminhos", cf. Deuteronômio 30.15, 19 e Salmo 1), o
perdão e a aceitação de Deus eram visivelmente demonstrados pela prosperidade. No entanto, isto não foi sempre
o caso (cf. Jó, Salmo 73).
118.26 "Bendito o que vem em nome do SENHOR" O uso desta frase no NT coloca um aspecto messiânico
para este Salmo de Hallel (cf. Mateus 21.9; 23.39; Marcos 11.9; Lucas 13.35; 19.38; João 12.13). Veja Tópico
Especial: Messias.
118.27
NASB, NRSV,
TEV, JPSOA

"O SENHOR é Deus"
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NKJV
"Deus é o SENHOR "
Não há nenhum VERBO, apenas El (BDB 42) e YHWH (BDB 217). Esta mesma forma ocorre em Sl. 85.9. A
mesma combinação sem um VERBO também está em Sl. 118.28, El (literalmente "Meu El") e PRONOME (BDB
61).
A Divindade de Israel possui por vários nomes.
1. alguns se desenvolveram através da história
2. alguns foram títulos de divindades pagãs aplicadas ao Deus de Israel
3. alguns denotam diferentes aspectos do Seu ser
4. alguns são paralelos poéticos para fins literários
▣ "Ele é a nossa luz" Há várias interpretações:
1. Presença pessoal de Deus - Sl. 89.15; 90.8
2. A revelação de Deus
a. Escritura - Sl. 19.8; 36.9; 119.105; Is. 51.4
b. Messias - Is. 49.6; Mq. 7.8; Jo. 1.9; 3.19-21; 12.35-36; 1 Jo. 2.8
3. Bênção de Deus - Nm. 6.25
4. a nuvem Shekinah do êxodo - Ex. 13.21-22; 14.20
5. A carruagem do trono de Deus - Ez. 1.4, 27
▣ "adornai a festa com ramos até às pontas do altar" Esta é uma frase hebraica muito difícil e tem sido
entendida de várias maneiras diferentes.
1. "ligada os peregrinos" - Isto envolve uma emenda do texto baseado nos Pergaminhos do Mar Morto.
2. "com os ramos em sua mão elaborar em procissão" - Esta é a tradução da Jerusalem Bible (JB) e da
NIV; Parece referir-se à alusão ao AT dos ramos usados na Festa dos Tabernáculos (cf. Levítico 23.40). O
termo "ramos" pode ser usado para ramos de árvore (cf. Ezequiel 19.11; 31.3, 10, 14).
3. "trazer o sacrifício até as pontas do altar" - Isso parece se encaixar melhor no contexto, e o termo "adornar"
pode ser encontrado nesta conotação em Jz. 15.13; 16.11; Ez. 3.25.
4. O conceito de sacrifício parece ser apanhado com a expiação substitutiva de Cristo (isto é, Isaías 52.1353.12), que é aludido no Texto Massorético de Ml. 2.3. As pontas do altar teriam sido a parte mais sagrada
do altar em que o sangue do sacrifício era derramado (cf. Ex. 27.2; 30.10; Lv. 4.7, 18, 25, 30, 34; 8.15; 9.9;
16.18).
118.28-29 Este Salmo termina como começa, com uma festa de agradecimentos (isto é, BDB 392, KB
389, HIPHIL imperativos) a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará em nome de Seus fiéis
seguidores.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste todas as bênçãos que Deus nos deu neste Salmo.
2. Por que muitos estudiosos pensam que este Salmo é antifonal?
3. Como é a nação personificada no rei e posteriormente no Messias?
4. Explique os elementos messiânicos de Sl. 118.22 e 26, como eles se encaixam no antigo Israel e como eles
se encaixam na vida de Cristo.
5. Qual é a tradução preferida de Sl. 118.27? Quais são as suas implicações para a vida e o ministério de Jesus
de Nazaré?
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SALMO 119
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Meditações e orações
relativas à lei de Deus
Sem Introdução MT

Meditações sobre as
Excelências da Palavra
de Deus

Meditações sobre a Lei
de Deus

A Lei do SENHOR

Em Louvor da Lei Divina

119.1-8
(Aleph)

119.1-8

119.1-8

119.1-8

119.1-8

Obediência à Lei
do SENHOR
119.9-16
(Bet)

119.9-16

119.9-16

119.9-16

119.9-16

Felicidade na Lei
do SENHOR
119.17-24
(Guímel)

119.17-24

119.17-24

119.17-24

119.17-24

Determinação a Obedecer
a Lei do SENHOR
119.25-32
(Dalet)

119.25-32

119.25-32

119.25-32

119.25-32

Uma oração para a
compreensão
119.33-40
(He)

119.33-40

119.33-40

119.33-40

119.33-40

Confiança na Lei
do SENHOR
119.41-48
(waw)

119.41-48

119.41-48

119.41-48

119.41-48

Confiança na Lei
do SENHOR
119.49-56
(Zayin)

119.49-56

119.49-56

119.49-56

119.49-56

Devoção à Lei do SENHOR
119.57-64
(Het)

119.57-64

119.57-64

119.57-64

119.57-64

O Valor da Lei
do SENHOR
119.65-72
(Tet)

119.65-72

119.65-72

119.65-72

119.65-72

A Justiça da Lei
do SENHOR
119.73-80
(Yod)

119.73-80

119.73-80

119.73-80

119.73-80

Uma oração pela
libertação
119.81-88
(Kaph)

119.81-88

119.81-88

119.81-88

Fé na Lei do SENHOR
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119.81-88

119.89-96
(Lamed)

119.89-96

119.89-96

119.89-96

119.89-96

Amor pela Lei do SENHOR
119.97-104
(Mem)

119.97-104

119.97-104

119.97-104

119.97-104

Luz da Lei do SENHOR
119.105-112
(Nun)

119.105-112

119.105-112

119.105-112

119.105-112

Segurança na Lei
do SENHOR
119.113-120
(Samek)

119.113-120

119.113-120

119.113-120

119.113-120

Obediência à Lei
do SENHOR
119.121-128
(Ayin)

119.121-128

119.121-128

119.121-128

119.121-128

Desejo de Obedecer à Lei
do SENHOR
119.129-136
(Pe)

119.129-136

119.129-136

119.129-136

119.129-136

A Justiça da Lei
do SENHOR
119.137-144
(Tsade)

119.137-144

119.137-144

119.137-144

119.137-144

Uma oração pela
libertação
119.145-152
(Qoph)

119.145-152

119.145-152

119.145-152

119.154-152

Um pedido de ajuda
119.153-160
(Resh)

119.153-160

119.153-160

119.153-160

119.153-160

Dedicação à Lei
do SENHOR
119.161-168
(Shin)

119.161-168

119.161-168

119.161-168

119.161-168

Uma oração por ajuda
119.169-176
(Tav)

119.169-176

119.169-176

119.169-176

119.169-176

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
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CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
a. Declaração Inicial
Como alguém que ama a Bíblia e passou a sua vida estudando-a, este salmo é um tesouro especial (como é
Salmo 19). A Bíblia, a palavra escrita de Deus, me permitiu conhecer a Palavra Viva de Deus, Jesus (cf. João
1.1-14; Filipenses 2.6-11; Colossenses 1.13-16; Hebreus 1.2-3). A iluminação do Espírito me permitiu fazer
como Esdras fez (cf. Esdras 7.10). O Salmo 119 tem sido verdadeiramente
A. uma bênção, Sl. 119.1
B. um estilo de vida de fé, Sl. 119.1-2
C. uma luz para os meus pés e uma luz para o meu caminho, Sl. 119.105
Recomendo com grande alegria, paz e esperança que ele efetivamente produza
A. o desejo de estudar a Bíblia
B. um desejo de viver a Bíblia
C. um relacionamento pessoal mais profundo com o Deus Trino
Mais uma explicação sobre como eu abordei este longo Salmo. É tão longo e repetitivo que eu decidi lidar com
cada estrofe (ou seja, cada letra consecutiva do alfabeto hebraico). Tentei lidar com a singularidade de cada
unidade e não fazer um resumo geral.
b. Histórico
A. A tradução árabe lista Davi como o autor.
B. Dahood, no Anchor Bible Commentary, afirma que uma data da Monarquia Unida (Saul-Salomão) é
muito possível. Ele chega a isso por que:
1. compara este Salmo com sua tradução encontrada entre os Pergaminhos do Mar Morto e
2. este Salmo contém muitos elementos pré-exilicos.
C. Leupold vê o cenário como pós-exílico (Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias). Ele baseia isso:
1. nos problemas relacionados com o reassentamento e a perseguição mencionados tão frequentemente
nos Salmos
2. na ausência de qualquer menção ao sistema sacrificial, levando-o a acreditar que a ausência do
templo e seu ritual, juntamente com um aumento no local do estudo da Bíblia, se encaixa melhor no
cenário pós-exílico.
D. A ocasião para este Salmo é a alegria (cf. Salmo 119.14, 16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 111, 143, 162, 174) e
confiar em Deus e na Sua verdade revelada em meio à perseguição. Este conhecimento traz paz e
estabilidade.
c. Elementos literários
A. Este, como Salmos 9-10; 25; 34; 37; 111; 112; e 145, é um acróstico baseado nas vinte e duas letras do
alfabeto hebraico. Esta mesma forma é encontrada em Pr. 31.10-31 e os quatro primeiros capítulos de
Lamentações. Este é o acróstico mais longo e mais desenvolvido da Bíblia. Cada letra hebraica começa
oito versículos.
B. Há um tema recorrente em cada versículo deste Salmo relacionado aos ensinamentos de Deus para a
humanidade. O autor usa vários sinônimos para a Lei (veja Tópico Especial: Termos para a Revelação
de Deus, cf. Salmo 19.7-9).
1. A Lei - usados 25 vezes
2. os testemunhos - usados 23 vezes
3. os preceitos - usados 21 vezes
4. os estatutos - usados 20 vezes
5. os mandamentos - usados 22 vezes
6. os julgamentos- usados 23 vezes
7. a Palavra - usados 24 vezes
8. as palavras - usados 19 vezes
9. o caminho - usados 13 vezes
10.a verdade ou a fidelidade - usados 5 vezes
11.a justiça - usados 14 vezes
C. Kimchi (isto é, um comentarista judeu, AD 1160-1235) tem definições dos sinônimos utilizados para a
revelação de Deus pelo homem.
1. a Lei - "é a fixação dos deveres e como devem ser feitos"
2. os testemunhos - "preceitos que são para um testemunho ou comunicação federal"
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3. os preceitos - usavam "preceitos que a razão ensina que devem ser, assim como eram, depositados
em nossa natureza"
4. os estatutos - "preceitos cuja razão não é conhecida"
5. os julgamentos - "os julgamentos que passam entre um homem e seu próximo"
6. o caminho - "o caminho é a regra sobre a qual a Escritura é fundamentada"
D. A revelação de Deus e a pessoa de Deus são fundidas neste Salmo. Conhecer a revelação de Deus é
conhecê-Lo. Apegar-se à revelação de Deus é apegar-se a Ele (isto é, compare o Salmo 119.31a com
Deuteronômio 10.20).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.1-8 (Aleph)
1
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho,
que andam na lei do SENHOR.
2
Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições
e o buscam de todo o coração;
3
não praticam iniquidade
e andam nos seus caminhos.
4
Tu ordenaste os teus mandamentos,
para que os cumpramos à risca.
5
Tomara sejam firmes os meus passos,
para que eu observe os teus preceitos.
6
Então, não terei de que me envergonhar,
quando considerar em todos os teus mandamentos.
7
Render-te-ei graças com integridade de coração,
quando tiver aprendido os teus retos juízos.
8
Cumprirei os teus decretos;
não me desampares jamais.
119.1 Esta estrofe descreve o "bem-aventurados" (BDB 80, cf. Salmo 1.1, veja Tópico Especial: Bênção [AT]).
1. Aqueles que o caminho (ou seja, estilo de vida) é irrepreensível (veja Tópico Especial: Irrepreensível,
Inocente, Sem Culpa, Sem Reprovação), Sl. 119.1a
2. aqueles que andam na lei do Senhor - outra maneira de falar de um estilo de vida obediente, Sl. 119.1b, 3b
3. os que guardam as suas prescrições, Sl. 119.2a
4. os que O buscam de todo o coração; Sl. 119.2b (veja Tópico Especial: O Coração), cf. Sl. 9.10; 14.12 (e
eles buscam Sua lei, Salmo 119.45, 94, 155)
5. eles não praticam iniquidade, Sl. 119.3a
6. eles guardam a aliança de Deus, Sl. 119.4b, 5b, 8b
7. eles cumprem os teus decretos, Sl. 119.8a
Observe a ênfase em conhecer a revelação de Deus e então mantê-la! Veja Tópico Especial: Guarde.
▣ Existem vários termos que descrevem a revelação de Deus (veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de
Deus).
1. lei (BDB 435), p. 119.1b
2. prescrições (BDB 730), Sl. 119.2a
3. caminhos (BDB 202), Sl. 119.3b, 5a
4. mandamentos (BDB 824), Sl. 119.4a
5. preceitos (BDB 349), Sl. 119.5b, 8a
6. mandamentos (BDB 846), Sl. 119.6b
7. juízos (BDB 1048), Sl. 119.7b
Além disso, cada versículo deste longo salmo acróstico faz menção a um destes (ou vários outros, como
"palavra" em Salmo 119.9, 11, 16, ou "ordenanças", Salmo 119.13, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 137,
147, 149, 156, 160, 164, 175).
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119.2 "guardam" Este é um aspecto chave da vida de acordo com Deus. É usado de várias maneiras.
1. guardar os estatutos - Sl. 119.2, 22, 129
2. guardar os decretos - Sl. 119.33, 34, 145
3. guardar os preceitos - Sl. 119.56, 69, 100
4. guardar os mandamentos - Sl. 119.115
5. guardar a lei - Sl. 119.34
▣ "de todo o coração" A dedicação total é crucial (cf. Deuteronômio 4.29; 6.5; 10.12; 11.13; 13.3; 30.2). Isso se
torna uma expressão idiomática para a submissão total a YHWH e a Sua vontade. Davi tinha um coração como
este, assim como Salomão até a sua velhice! Devoção em um ponto na vida de alguém não é suficiente! Davi
pecou, mas se arrependeu. Manter a relação é a chave, não a falta de pecado (cf. 1 João 1. 9).
119.6 "não terei de que me envergonhar" Na ANE "a vergonha" tinha:
1. aspecto interior - sentimentos de vergonha por serem humilhados publicamente, sentimento de rejeição pela
família e amigos, perda de reputação
2. aspecto externo - ser pobre, impotente
3. aspecto religioso - rejeitado por YHWH, cf. Sl. 25.20; 31.1; 71.1; 119.6, 31, 46, 80
Muitas vezes, os Salmos pedem para Deus "envergonhar" os inimigos (cf. Sl. 35.4; 70.2; 71.13; 86.17; 119.78),
também observe Mateus 10.33; Marcos 8.38; Lucas 12.9).
119.8 "não me desampares jamais" Este VERBO (BDB 736, KB 806, Qal IMPERFEITO usado em um sentido
é um clamor repetido a YHWH (cf. Sl. 38.21; 71.9, 18). Não seja distante, ou não me deixe aos meus
próprios recursos!

JUSSIVO)

NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.9-16 (Bet)
9
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
Observando-o segundo a Tua palavra.
10
De todo o coração Te busquei;
não me deixes fugir aos Teus mandamentos.
11
Guardo no coração as Tuas palavras,
para não pecar contra Ti.
12
Bendito és Tu, SENHOR;
ensina-me os Teus preceitos.
13
Com os lábios tenho narrado
todos os juízos da Tua boca.
14
Mais me regozijo com o caminho dos Teus testemunhos
do que com todas as riquezas.
15
Meditarei nos Teus preceitos
e às Tuas veredas terei respeito.
16
Terei prazer nos Teus decretos;
não me esquecerei da Tua palavra.
119.9 "o jovem" O autor do Salmo 119 frequentemente expressa a necessidade dos seguidores "jovens"
manterem sua vida de acordo com Deus.
O caminho puro é definido como manter a revelação de Deus (isto é, palavra). Isto exige uma "vigilância"
constante (BDB 1036, KB 1581).
119.10 "De todo o coração" Veja nota em Sl. 119.2b.
▣ "te busquei" Este VERBO (BDB 205, KB 233) é usado frequentemente neste Salmo (cf. Salmo 119.2, 10, 45,
94, 155). Denota uma vida diligente de oração, estudo e adoração.
▣ "fugir" Este VERBO (BDB 993, KB 1413, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) é encontrado em
uma declaração negativa em Sl. 119.21, 118. É usado apenas três vezes em Salmos, mas seis vezes em
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Provérbios. Ele foi usado para os "pecados involuntários" em Lv. 4.13; Nm. 15.22. Tenha cuidado com "aquilo"
que faz com que os fiéis seguidores tirem os olhos dos caminhos claramente marcados de YHWH.
119.11 "guardo no coração as tuas palavras" Esta frase é usada na resposta de Maria à mensagem do anjo (cf.
Lc. 2.19, 51). A palavra de Deus é extremamente valiosa (cf. Salmo 19.10; 119.14b). Sua Bíblia é valiosa para
você? Você a lê, estuda ela, você vive ela e a ensina aos outros (cf. Esdras 7.10)?
Este VERBO (BDB 860, KB 1049, Qal PERFEITO) é literalmente "esconder" e é uma expressão idiomática para
memorizar a palavra de Deus (cf. Jó 23.12; Pr. 2.1; 7.1).
119.12 "ensina-me" Este é um Piel IMPERATIVO (BDB 540, KB 531). É usado frequentemente no Salmo 119 (cf.
119.7, 12, 26, 64, 66, 68, 71, 73, 99, 108, 124, 135, 171). A verdade não vem do esforço humano, mas
1. do Espírito de Deus
2. da revelação de Deus
3. do compromisso pessoal com Deus
4. do estudo diligente
5. da aplicação pessoal
119.13 Esta linha da poesia implica uma adoração no templo.
119.14 Ao fiel seguidor, as revelações de Deus são as coisas mais valiosas na terra (cf. Salmo 19.10; 119.72; 127;
Pr. 8.10, 11, 19).
119.15 Este VERSÍCULO tem dois verbos COORTATIVOS.
1. meditarei - BDB 967, KB 1319, Qal, cf. Sl. 119.23, 27, 48 (duas vezes), 78,148. A meditação na Palavra de
Deus inicia o Livro dos Salmos (cf. Salmo 1.2). Esta meditação é ilustrada em Dt. 6.6-9.
2. terei respeito-BDB 613, KB 661, Hiphil, cf. Sl. 119.6, 15, 18
Estes dois itens implicam estudo diligente! Isso leva tempo, esforço, compromisso e disciplina! Veja o Seminário
de Interpretação da Bíblia on-line em www.freebiblecommentary.org.
119.16 "terei prazer" BDB 1044, KB 1613, Hithpalpel IMPERFEITO, cf. Sl. 119.24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 174.
▣ "não me esquecerei" BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFEITO, negativo, cf. Sl. 119.61, 83, 93, 109, 141, 153,
176 (a linha final do Salmo 119).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.17-24 (Guímel)
17
Sê generoso para com o Teu servo,
para que eu viva e observe a Tua palavra.
18
Desvenda os meus olhos, para que eu contemple
as maravilhas da Tua lei.
19
Sou peregrino na terra;
não escondas de mim os Teus mandamentos.
20
Consumida está a minha alma por desejar,
incessantemente, os teus juízos.
21
Increpaste os soberbos, os malditos,
que se desviam dos Teus mandamentos.
22
Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo,
pois tenho guardado os Teus testemunhos.
23
Assentaram-se príncipes e falaram contra mim,
mas o Teu servo considerou nos Teus decretos.
24
Com efeito, os Teus testemunhos são o meu prazer,
são os meus conselheiros.
119.17 Note que o salmista pede a bênção de Deus (isto é, "lide generosamente", BDB 168, KB
197, Qal IMPERATIVO) para ajudá-lo a ser um "servo" melhor (BDB 713).
1. para que eu viva - BDB 310, KB 309, Qal IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
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2. para que eu... observe a Tua palavra - BDB 1036, KB 1581, Qal COORTATIVO
As bênçãos não são para uso pessoal ou conforto, mas para fortalecer, aprofundar e ampliar a obra de Deus na
terra.
▣ "Tua palavra" Veja nota em Sl. 119.1 e Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
119.18 A mesma visão de mundo que Deus deve fortalecer Seus servos é expressa neste versículo. Não se pode
ver (literalmente "descobrir" BDB 162, KB 161, Piel IMPERATIVO) ou entender a vontade e os caminhos de Deus
sem a Sua ajuda. Veja Tópico Especial: Iluminação.
▣ "as maravilhas" Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas.
▣ "Tua lei" Veja nota em Sl. 119.1.
119.19 "Sou peregrino na terra" Esta é a visão de mundo de um fiel seguidor. A Queda de Gênesis 3
transformou este planeta em um lugar de permanência e peregrinação (cf. 1 Cr. 29.15; Sl. 119.54; Hb. 11.1316). Desejamos uma profunda comunhão com nosso Criador, uma comunhão para a qual fomos criados (cf. Gn.
1.26, 27; 3.8). Este mundo já não é nosso lar!
A metáfora de um "estrangeiro / peregrino" (BDB 158) vem da palavra de YHWH a Abraão sobre seus
descendentes serem estrangeiros no Egito (cf. Gn. 15.13). Abraão se chama por este termo em Gênesis
23.4. Torna-se o nome de um dos filhos de Moisés em Ex. 2.22. Os israelitas são instruídos a dar justiça e
misericórdia aos "estrangeiros / forasteiros" porque eles já foram o mesmo uma vez (cf. Ex. 23.9). É dito que
Abraão estava procurando por uma cidade de Deus (cf. Hb. 11.10). Isso aponta para além desta vida. YHWH quer
compartilhar a eternidade com Seus fiéis seguidores!
▣ "Não escondas de mim os Teus mandamentos" O pecado causou cegueira espiritual (cf. 1 Co. 13.12). A
Bíblia reconhece dois tipos de cegueira espiritual.
1. Imposta por Deus (veja Tópico Especial: Deus Endureceu)
2. auto-imposta (ou seja, João 9.13-41)
119.20 O verdadeiro seguidor fiel procura Deus e Sua Palavra com uma mente diligente!
O VERBO "consumida" (BDB 176, KB 203, Qal PERFEITO) ocorre apenas aqui e Lm. 3.16. A palavra "desejar"
(BDB 1060) ocorre somente aqui.
▣ "alma" A "alma" anseia por YHWH (cf. Salmo 42.2; 63.2; 119.81; 143.6). Para uma discussão
de nephesh (BDB 659) veja a nota em Gn. 35.18.
119.21 Os infiéis são caracterizados como
1. soberbos (isto é, aqueles que sabiam mas escolheram se rebelar) - BDB 267, cf. Sl. 86.14; 119.51, 69, 78,
85, 122
2. malditos - BDB 76, KB 91
3. que se desviam dos Teus mandamentos - BDB 993, KB 1413
119.22 "Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo" O VERBO (literalmente "rolar", BDB 164, KB
193, Qal IMPERATIVO) é uma oração para o perdão.
1. opróbrio - BDB 357, cf. Sl. 69.19, 20
2. desprezo - BDB 100 II, cf. Sl. 123.3-4
A razão pela qual Deus deve perdoar é porque o salmista observa Seus mandamentos (isto é, os dois caminhos, cf.
Deuteronômio 30.15, 19).
Existe alguma discussão entre os estudiosos quanto a qual raiz hebraica o VERBO de Sl. 119.22a se origina:
1. descobrir - (literalmente "deixar calvo", גלה, BDB 164 [MT])
2. rolar - גלל, BDB 164 II de Js. 5.9; Sl. 22.9
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119.23-24 "Assentaram-se príncipes e falaram contra mim" O uso de "príncipes" (BDB 978, cf. Salmo 118.9)
implica que
1. o salmista é um líder rico e poderoso, possivelmente o rei
2. há tensão dentro da liderança da nação
No entanto, com um tumulto furioso o salmista se concentra na verdade e nas promessas da revelação de Deus. A
verdadeira paz e estabilidade só podem ser encontradas nEle, não em circunstâncias ou na fama fugaz, poder,
riqueza ou posição.
A Peshitta traduz "príncipes" (BDB 978, cf. Sl. 119.161) como "ímpios" ou "homens maus", o que remove
qualquer dica da posição do salmista como líder.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.25-32 (Dalet)
25
A minha alma está apegada ao pó;
vivifica-me segundo a Tua palavra.
26
Eu Te expus os meus caminhos, e Tu me valeste;
ensina-me os Teus decretos.
27
Faze-me atinar com o caminho dos Teus preceitos,
e meditarei nas Tuas maravilhas.
28
A minha alma, de tristeza, verte lágrimas;
fortalece-me segundo a Tua palavra.
29
Afasta de mim o caminho da falsidade
e favorece-me com a Tua lei.
30
Escolhi o caminho da fidelidade
e decidi-me pelos Teus juízos.
31
Aos Teus testemunhos me apego;
não permitas, SENHOR, seja eu envergonhado.
32
Percorrerei o caminho dos Teus mandamentos,
quando me alegrares o coração.
119.25 A primeira linha dá o cenário existencial do salmista (cf. Sl. 44.25). Ele sente que está perto da morte, seja
por doença ou rebelião, não é declarado, mas Sl. 119.23 implica intriga judicial (embora por causa da estrutura
acróstica do Salmo, é incerto se o contexto literário ou rima é o fator orientador).
O salmista tem uma série de pedidos de oração.
1. vivifica-me segundo a Tua palavra, Sl. 119.25b - BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO, cf. Sl. 119.37, 40,
88, 93, 107, 149, 154, 156, 159. Isso pode significar
a. preservar
b. reviver
2. ensina-me os Teus decretos, Sl. 119.26b - BDB 540, KB 531, Piel imperativo, cf. Sl. 119.12, 26, 64, 68,
108, 124, 135, 171
3. faze-me atinar com o caminho dos Teus preceitos, Sl. 119.27a - BDB 106, KB 122, Hiphil imperativo,
cf. 119.34, 73, 125, 144, 169
4. fortalece-me segundo a Tua palavra, Sl. 119.28b - BDB 827, KB 1086, Piel IMPERATIVO. BDB sugere
o VERBO na forma Piel significa
a. Cumprir, em Sl. 119.106
b. Confirmar, aqui
5. afasta de mim o caminho da falsidade, Sl. 119.29a - BDB 693, KB 747, Hiphil imperativo . "O caminho
falso" é um contraste direto com o "caminho eterno" de Sl. 139.24.
6. favorece-me com a Tua lei, Sl. 119.29b - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO, a revelação de Deus é o
"caminho fiel" (cf. Salmo 119.30).
119.30-32 Observe o número de coisas que o salmista fará ou tem feito, por causa do entendimento de Deus
através de Sua revelação.
1. ele orou (Piel PERFEITO), Sl. 119.26a
2. ele escolheu (Qal PERFEITO) o caminho fiel, Sl. 119.30a
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3. ele colocou (Piel PERFEITO) a revelação de Deus antes de si mesmo (literalmente "considerou valiosas as
ordenanças de Deus"), Sl. 119.30b
4. ele se apegou (Qal PERFEITO, cf. 119.25) a revelação de Deus, Sl. 119.31a (em Deuteronômio 10.20 é
usado para apegar-se a Deus, neste Salmo a pessoa de Deus e a revelação são fundidas)
5. ele percorrerá (Qal IMPERFEITO) o caminho da revelação de Deus, Sl. 119.32a
119.32b "quando me alegrares o coração" Deus aumentará (literalmente "tornará maior", BDB 931, KB 210,
Hiphil IMPERFEITO) a capacidade do salmista de compreender e agir sobre esse conhecimento de Deus.
Para "coração" veja Tópico Especial: O Coração.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.33-40 (He)
33
Ensina-me, SENHOR, o caminho dos Teus decretos,
e os seguirei até ao fim.
34
Dá-me entendimento, e guardarei a Tua lei;
de todo o coração a cumprirei.
35
Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos,
pois nela me comprazo.
36
Inclina-me o coração aos Teus testemunhos
e não à cobiça.
37
Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade,
e vivifica-me no Teu caminho.
38
Confirma ao Teu servo a Tua promessa
feita aos que Te temem.
39
Afasta de mim o opróbrio, que temo,
porque os Teus juízos são bons.
40
Eis que tenho suspirado pelos Teus preceitos;
vivifica-me por Tua justiça.
119.33-40 Essa estrofe caracteriza-se por pedidos (9 IMPERATIVOS) para que Deus instrua e capacite o salmista a
viver essas instruções. Isto é semelhante ao VERBO shema (BDB 1033, KB 1570), que significa "ouvir para
fazer". A revelação de Deus é mais do que regras ou um credo, é vida divina!
O termo "caminho", usado tantas vezes em Salmos, denota esse estilo de vida, obediência diária e
volitiva. Veja Tópico Especial: Guardar. Observe:
1. Ensina-me - seguirei até ao fim, Sl. 119.33
2. dá-me entendimento - cumprirei, Sl. 119.34
119.35 Para o seguidor fiel a obediência não é tediosa ou legalista, mas alegre.
119.36-39 O salmista menciona duas coisas que ele teme e o levaria o seu coração para longe de Deus.
1. cobiça, Sl. 119.36b
2. olhos voltados para a vaidade, Sl. 119.37a
Ele sente que não pode realizar coisas espirituais sem a ajuda de Deus.
1. ensina-me, Sl. 119.33 - BDB 434, KB 436, Hiphil IMPERATIVO, cf. Sl. 25.4; 27.11; 86.11
2. dá-me entendimento, Sl. 119.34 - BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO
3. guia-me pela vereda, Sl. 119.35 - BDB 201, KB 231, Hiphil IMPERATIVO
4. inclina-me o coração, Sl. 119.36 - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
5. desvie os meus olhos, Sl. 119.37a - BDB 716, KB 778, Hiphil IMPERATIVO
6. vivifica-me, Sl. 119.37b - BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO
7. confirma Tua promessa, Sl. 119.38 - BDB 877, KB 1086, Hiphil IMPERATIVO
Mas também perceba que as ações divinas (Hiphil IMPERATIVOS) devem ser acompanhados de escolhas e decisões
de acordo com Deus (série de verbos COORTATIVOS e PERFEITOS usados para as ações humanas).
1. seguirei, Sl. 119.33b - BDB 665, KB 718, Qal IMPERFEITO UTILIZADO num sentido COORTATIVO
2. guardarei, Sl. 119.34a - o mesmo que número 1 mas na forma Qal COORTATIVO
3. cumprirei, Sl. 119.34b - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFEITO utilizado num sentido COORTATIVO
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4. nela me comprazo, Sl. 119.35b - BDB 342, KB 339, Qal PERFEITO
5. tenho suspirado pelos Teus preceitos, Sl. 119.40a - BDB 1060, KB 1672, Qal PERFEITO
Você vê o equilíbrio? Veja Tópico Especial: Eleição / Predestinação e a Necessidade de um Equilíbrio
Teológico e Predestinação (Calvinismo) Vs. Livre Arbítrio Humano (Arminianismo).
119.34 "de todo o coração" veja nota em Sl. 119.2.
119.37 "vaidade" Isso poderia se referir à idolatria (cf. Salmo 24.4; 101.3). O Salmo 119.48 menciona "levantar
as palmas" (isto é, "levantar minhas mãos"), que em Sl. 44.20-21 é usado para a idolatria.
▣ "vivifica-me" Este é um tema repetido (cf. Salmo 119.25, 37, 40, 88, 93, 107, 149, 154, 156,
159). O VERBO (literalmente viver, BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO, tem um campo SEMÂNTICO vasto) é
"viver". A única vida "verdadeira" é a vida em comunhão com YHWH, o provedor da vida. A vida verdadeira tem
dois componentes.
1. vida física
2. vida espiritual
119.38 "aos que Te temem" Veja Tópico Especial: Temor (AT).
119.39 "porque os teus juízos são bons" Note que os atributos dados à revelação de Deus também são atribuídos
ao próprio Deus (cf. 1 Cr. 16.34; Sl. 25.8; 34.8; 73.1; 86.5; 100.5; 106.1; 107.1; 118.1, 29; 119.68; 135.3; 136.1;
145.9; Jr. 33.11). Aqui está o ADJETIVO "bom" (BDB 373 II).
Este Salmo não é apenas sobre a revelação de Deus, mas o próprio Deus!
119.40 "justiça" Veja Tópico Especial: Justiça.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.41-48 (waw)
41
Venham também sobre mim as Tuas misericórdias, SENHOR,
e a Tua salvação, segundo a Tua promessa.
42
E saberei responder aos que me insultam,
pois confio na Tua palavra.
43
Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade,
pois tenho esperado nos Teus juízos.
44
Assim, observarei de contínuo a Tua lei,
para todo o sempre.
45
E andarei com largueza,
pois me empenho pelos Teus preceitos.
46
Também falarei dos Teus testemunhos na presença dos reis
e não me envergonharei.
47
Terei prazer nos Teus mandamentos,
os quais eu amo.
48
Para os Teus mandamentos, levantarei as mãos
que amo,
e meditarei nos teus decretos.
119.41-48 Essa estrofe caracteriza-se por verbos CORTATIVOS e SINGULARES.
1. eu saberei responder, Sl. 119.42a - BDB 772, KB 851, Qal IMPERFEITO usado num sentido COORTATIVO
2. eu confio, Sl. 119.42b - BDB 105, KB 120, Qal PERFEITO, SINGULAR
3. eu tenho esperado, Sl. 119.43b - BDB 403, KB 407, Piel PERFEITO, SINGULAR
4. eu observarei, Sl. 119.44a - BDB 1036, KB 1581, Qal COORTATIVO, SINGULAR
5. eu andarei, Sl. 119.45a - BDB 229, KB 246, Hithpael COORTATIVO, SINGULAR
6. eu me empenho, Sl. 119.45b - BDB 205, KB 233, Qal PERFEITO, SINGULAR
7. eu também falarei, Sl. 119. 46a - BDB 180, KB 210, Piel COORTATIVO, SINGULAR
8. eu terei prazer, Sl. 119.47a - BDB 1044, KB 1613, Hithpalpel IMPERFEITO usado num sentido COORTATIVO
9. eu amo, Sl. 119.47b - BDB 12, KB 17, Qal PERFEITO, SINGULAR
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10.eu Levantarei, Sl. 119.48a
- BDB 669, KB 724, Qal IMPERFEITO,
num sentido COORTATIVO
11.eu amo, Sl. 119. 48b - igual ao número 9
12.eu meditarei, Sl. 119.48c - BDB 967, KB 1319, Qal COORTATIVO, SINGULAR
Conhecer Deus e Sua revelação exige uma resposta pessoal!

SINGULAR,

usado

119.41 observe que "misericórdias" (veja Tópico Especial: Benignidade [hesed]) e "salvação" (veja Tópico
Especial: Salvação [AT]) são personificados como coisas que vêm aos fiéis seguidores. Por isso agem de acordo
com Deus.
119.43a Este VERBO (BDB 664, KB 717, Hiphil JUSSIVO) significa "arrebatar". Ele é usado no sentido de se livrar
da:
1. morte - Dt. 32.39; Sl. 22.20; 33.19; 56.14; 86.13; Pr. 24.11
2. pecado - Sl. 39.9; 79.9
Aqui parece estar relacionado com Sl. 119.42, que denota uma resposta da revelação de Deus para aqueles que
acusam o salmista (uma boa aplicação do NT esta em Mateus 10.19-22; Marcos 13.9-12, especialmente Marcos
13.11; Lucas 21.12-19).
119.44 Essa linha da poesia enfatiza a relevância atual e futura da revelação de Deus (cf. Mt. 5.17-19).
119.46 Isto denota os seguidores fieis
1. testemunha de reis derrotados
2. um aspecto da realização de aliança com as nações estrangeiras
3. uma metáfora para pessoas poderosas ou educadas
119.48a "Levantar as mãos" era a posição normal para a oração na cultura israelita (cf. Sl. 28.2; 63.4; 134.2;
141.2; 143.6; Lm. 2.19; 1 Tm. 2.8). Novamente, geralmente as pessoas "levantam as mãos" para o próprio Deus,
mas aqui para a Sua revelação.
▣ "meditarei" Veja nota em Sl. 119.15.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.49-56 (Zayin)
49
Lembra-te da promessa que fizeste ao Teu servo,
na qual me tens feito esperar.
50
O que me consola na minha angústia é isto:
que a Tua palavra me vivifica.
51
Os soberbos zombam continuamente de mim;
todavia, não me afasto da Tua lei.
52
Lembro-me dos Teus juízos de outrora
e me conforto, ó SENHOR.
53
De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores
que abandonaram a Tua lei.
54
Os teus decretos são motivo dos meus cânticos,
na casa da minha peregrinação.
55
Lembro-me, SENHOR, do Teu nome, durante a noite,
e observo a Tua lei.
56
Tem-se dado assim comigo,
porque guardo os teus preceitos.
119.49 "Lembra-te" Este VERBO (BDB 269, KB 269) ocorre três vezes nesta estrofe.
1. Sl. 119.49 - Qal IMPERATIVO
2. Sl. 119.52 - Qal PERFEITO
3. Sl. 119.55 - Qal PERFEITO
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O salmista pede que YHWH se lembre dele (119.49) porque ele se lembra e obedece a Ele (cf. Salmo 119.55b,
56b).
Observe
que
todos
os VERBOS (exceto
o
primeiro IMPERATIVO)
são PERFEITOS ou IMPERFEITOS com waw (veja Tópico Especial: Gramática Hebraica). O conhecimento e as
ações do salmista são uma visão de mundo estabelecida, realidades de estilo de vida! A palavra de Deus não é
apenas informação, mas
1. esperança, Sl. 119.49b
2. conforto, Sl. 119.50a, 52b
3. preservação, Sl. 119.50b
4. guia para a vida, Sl. 119.51b
5. cântico, Sl. 119.54a
6. pensamento na noite, Sl. 119.55a
7. Sl. 119.56a
a. Felicidade - TEV
b. Bênção - NRSV
c. Conforto - Peshitta
▣ "teu servo" Aqui se refere a um fiel seguidor que busca, sabe e espera na palavra de Deus. Veja a nota em
Dt. 34.5. Veja o Tópico Especial: Meu Servo.
▣ "esperança" Isto é literalmente "esperar" (BDB 430, KB 407, Piel PERFEITO). A ideia de esperar as promessas
de Deus acontecerem é um ato de fé e esperança. Não uma esperança de talvez, poderia ser, mas uma esperança,
de certeza que o evento ocorrerá mesmo não sabendo o tempo exato (semelhante ao uso do NT relacionado com a
Segunda Vinda). É um tema recorrente no Saltério (cf. Salmo 31.24; 33.18, 22; 71.4; 119.49, 74, 81, 114, 147, no
sentido corporativo em Salmo 130.7; 131.3) . Este pensamento é bem expresso em Romanos 15.4.
119.50 "consola" Este SUBSTANTIVO (BDB 637) ocorre somente aqui e em Jó 6.10, mas o VERBO (BDB 636, KB
688) é comum.
Este conforto em meio à aflição é a confiabilidade da palavra de Deus! Ele está com seguidores fiéis, mesmo
em tempos de angústia, fracasso, ataque, depressão e dúvida (cf. Deuteronômio 31.6; José 1.5; 1 Sm. 12.22; 1 Rs
6.13; 8.57; 2 Coríntios 4.9; Hebreus 13.5). Como eu sei quando as circunstâncias gritam diferente? Sua palavra! O
Salmo 119.52 nos lembra de olharmos para os atos passados de Deus!
119.51 O salmista experimentou os ataques daqueles que conhecem a lei de Deus, mas a rejeitam (cf. Salmo
119.51b, 53). A verdadeira fé tem características observáveis. A obediência é a prova visível da fé verdadeira
(veja Tópico Especial: Guardar).
▣ "afasto" Este VERBO (BDB 639, KB 692, Qal PERFEITO) tem um vasto campo semântico e geralmente denota
"esticar", "espalhar", ou "curvar", mas aqui tem o sentido metafórico específico de se afastar do caminho, o
caminho sendo "o caminho de Deus" (isto é, Sl. 139.24). A palavra de Deus é claramente uma estrada, direção,
caminho bem definido. O caminho conduz à vida, paz, alegria e comunhão com Deus (cf. Sl. 119.105; Pv. 6.23).
O primeiro título da igreja do NT em Atos foi "O Caminho". Qualquer desvio das diretrizes claras da Palavra de
Deus traz problemas!
A expressão idiomática do AT de "virar à direita ou à esquerda" pode ser vista em Dt. 5.32; 17.11,
20; 28.14; Pr. 4.27). Fique no caminho!
119.53 Muitas vezes no Antigo Testamento parece que o povo que vive de acordo com Deus está pedindo a ira
sobre seus inimigos, mas na realidade eles estão clamando a Deus para ser fiel à Sua palavra anterior (isto é,
Levítico 26; Deuteronômio 27-30). Um bom exemplo disso é Sl. 119.158. A ira é merecida por causa da
desobediência intencional e deliberada. O pecado e a rebelião têm consequências tanto no tempo como na
eternidade. Permaneça no caminho dado por Deus!
119.54 Este versículo parece estar falando sobre a vida (cf. Sl. 119.19). A Palavra de Deus, para aqueles que a
conhecem e a guardam, traz um cântico diário, ao longo da vida (cf. Salmo 42.8)! Você está cantando?
771

119.55 "Teu nome" Veja Tópico Especial. "O Nome" de YHWH.
▣ "a noite" "A noite" pode ter várias conotações.
1. um tempo de reflexão
a. Sl. 16.7
b. Sl. 63.6
c. Sl. 77.6
2. um tempo de angústia - Sl. 77.2
3. um tempo de oração / louvor
a. Sl. 42.8
b. Sl. 92.1-2
c. Sl. 119.62
d. Sl. 149.5
e. Is. 26.9
f. Mt. 14.23; Lucas 6.12
g. Atos 16.25
▣ "observo a Tua lei" A reflexão, a oração e o louvor da noite devem resultar na vida diária com Deus! A
obediência é a prova da fé (Lucas 6.46).
119.56 A primeira linha é ambígua porque não há antecedente óbvio.
No entanto, observe que ela ressalta a obediência na segunda linha! Lembre-se do grande número de termos
para a revelação de Deus (isto é, palavra, lei, ordenanças, preceitos, etc.). Veja Tópico Especial: Termos para a
Revelação de Deus.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.57-64 (Het)
57
O SENHOR é a minha porção;
eu disse que guardaria as Tuas palavras.
58
Imploro de todo o coração a Tua graça;
compadece-te de mim, segundo a Tua palavra.
59
Considero os meus caminhos
e volto os meus passos para os Teus testemunhos.
60
Apresso-me, não me detenho
em guardar os Teus mandamentos.
61
Laços de perversos me enleiam;
contudo, não me esqueço da Tua lei.
62
Levanto-me à meia-noite para Te dar graças,
por causa dos Teus retos juízos.
63
Companheiro sou de todos os que Te temem
e dos que guardam os Teus preceitos.
64
A terra, SENHOR, está cheia da Tua bondade;
ensina-me os Teus decretos.
119.57 "O SENHOR é a minha porção" Este termo "porção" (BDB 324) tem vários usos.
1. nenhuma parcela de terra para Levi
a. Nm. 18.20
b. Dt. 18.2
c. Js. 13.33
d. Ez. 44.28
2. divisão da Terra Prometida com as tribos
a. Js. 17.5, 14; 19.9
b. Ez. 47.13
3. Israel como um povo especial dentre a humanidade
a. Jr. 10.16
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b. Jr. 51.19
4. algo dado por Deus aos justos e aos ímpios
a. Jó 20.29; 27.13; 31.2
b. Ec. 21.20, 21; 3.22; 5.17-18; 9.9
5. usado metaforicamente para uma relação de fé especial com YHWH
a. Sl. 16.5; 73.26; 119.57; 142.5
b. Lm. 3.24
▣ "eu disse que guardaria as Tuas palavras" Este VERBO (BDB 1036, KB 1581) caracteriza esta estrofe como
"lembrar" (Salmo 119.49-56).
1. Sl. 119.57 - Qal INFINITIVO CONSTRUCTO
2. Sl. 119.60 - Qal INFINITIVO CONSTRUCTO
3. Sl. 119.63 - Qal PARTICÍPIO ATIVO
4. também observe Sl. 119.55
A obediência é crucial! A obediência revela o coração! Veja Tópico Especial: Guardar.
119.58 "de todo o coração" Esta é uma expressão idiomática de Deuteronômio (cf. Deuteronômio 6.5; 10.12;
11.13; 13.3; 30.2) que denota uma completa devoção. Posteriormente, na história de Israel, esta frase foi usada
para:
1. mostrar a completa devoção de Davi a Deus
2. mostrar a devoção parcial de Salomão a Deus
Para "coração" veja Tópico Especial: O Coração.
▣ Observe que o pedido de oração (isto é, Qal IMPERATIVO, cf. Salmo 41.4; 56.1; 57.1) é baseada na fidelidade de
YHWH à Sua palavra / promessa (cf. Salmo 119.41, 58, 76, 116, 170). A confiabilidade de YHWH e Sua
revelação é um pilar crucial da fé bíblica (veja quatro sermões sobre a confiabilidade da Bíblia,
www.freebiblecommentary.org página inicial, primeiro parágrafo.
119.59-60 Como YHWH é chamado a ser fiel às Suas promessas, agora o salmista afirma a sua fidelidade (cf.
Salmo 119.57b, 61b). A obediência imediata à lei de Deus revela uma devoção completa!!
Observe a ênfase dos dois VERBOS.
1. apresso - BDB 301, KB 300, Qal PERFEITO
2. detenho (negativo) - BDB 554, KB 552, Hithpalpel IMPERFEITO
Deus é chamado a responder rapidamente (cf. Salmo 69.17; 79.8; 102.2; 143.7), assim também, o fiel seguidor
deve responder rapidamente à inspiração do Espírito.
119.59 "volto" Este VERBO (BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERFEITO com waw) tem um vasto
campo semântico, mas é o termo-chave usado para "arrependimento". Portanto, alguns comentaristas (a UBS
Handbook, p.1014 ) veem este versículo referindo-se a alguém que violou a lei de Deus, mas voltou a guardá-la e
reverenciar a Deus.
119.61 Não foi fácil para o salmista viver uma vida fiel porque sempre há inimigos.
O VERBO (BDB 728, KB 795, Piel PERFEITO) é encontrado somente aqui e é traduzido como (veja NIDOTTE,
vol.3, p.333).
1. NASB - "enleiam"
2. NKJV - "confinam"
3. LXX, NRSV, NJB - "iludem"
4. TEV - "colocam uma armadilha"
5. JPSOA - "enrolam em torno"
6. Peshitta - "assediam"
A AB (p.181) a relaciona com Sl. 116.3 e, como de costume, vê a linha como referindo-se a morte / sepultura
personificada.
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▣ "não me esqueço da Tua lei" Este é um tema recorrente neste Salmo (cf. Salmo 119.61, 83, 109, 141, 153,
176). Os ímpios esquecem a lei de Deus (cf. Salmo 50.22; 119.139).
119.62 Esta meditação noturna esta ligada a Sl. 119.55.
119.63 Observe como os seguidores fiéis são caracterizados.
1. aqueles que o temem / reverenciam a Ti
2. aqueles que guardam Sua revelação
Não pode haver reivindicação de comunhão com Deus enquanto se vive uma vida de desobediência consciente.
119.64 Observe o aspecto universal deste versículo. Para "terra" veja o Tópico Especial: Terra, País, terra.
O termo traduzido para "benignidade" pela NASB é hesed. Veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed) e a
nota em Sl. 33.5!
▣ "ensina-me os teus decretos" Este é apenas o segundo IMPERATIVO nesta estrofe (cf. Salmo 119.58b). Embora
o salmista medite sobre a palavra de Deus / promessa ele ainda precisa entender mais sobre isto! O estudo bíblico
regular, conduzido pelo Espírito é crucial para um crente maduro e que cresce continuamente (veja, Salmo
119.12, 26, 64, 108, 124, 135, 171)!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.65-72 (Tet)
65
Tens feito bem ao Teu servo,
SENHOR, segundo a Tua palavra.
66
Ensina-me bom juízo e conhecimento,
pois creio nos Teus mandamentos.
67
Antes de ser afligido, andava errado,
mas agora guardo a Tua palavra.
68
Tu és bom e fazes o bem;
ensina-me os Teus decretos.
69
Os soberbos têm forjado mentiras contra mim;
não obstante, eu guardo de todo o coração os Teus preceitos.
70
Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo;
mas eu me comprazo na Tua lei.
71
Foi-me bom ter eu passado pela aflição,
para que aprendesse os Teus decretos.
72
Para mim vale mais a lei que procede de Tua boca
do que milhares de ouro ou de prata.
119.65 Este versículo resume a visão de mundo do fiel seguidor. O conhecimento (Salmo 119.66) e a obediência
(Salmo 119.67, 69) da revelação de Deus trazem uma vida feliz, saudável e pacífica. A verdadeira vida só é
encontrada nEle. Lembre-se que neste Salmo o conhecimento da palavra de Deus é igualado a conhecer o próprio
Deus!
Quase todos os versículos deste Salmo têm uma palavra hebraica que denota a revelação de Deus (veja Tópico
Especial: Termos para a Revelação de Deus).
A palavra hebraica ( טובBDB 373) começa os versículos, Sl. 119.65, 66, 68, 71 e 72. É a palavra-chave desta
estrofe.
119.66 Embora o salmista conheça a revelação de Deus, ele está consciente de que ele precisa entender cada vez
mais (cf. Salmo 119.68, ambos os VERBOS "ensinar", BDB 540, KB 531, são Piel IMPERATIVOS, isto é, pedidos de
oração, cf. Salmo 119.12, 26, 64, 66, 68, 108, 124, 135, 171).
▣ "pois creio" Existem vários VERBOS PERFEITOS que descrevem a atitude do salmista.
1. eu creio - BDB 52, KB 63, Hiphil PERFEITO (veja Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT)
2. eu guardo - BDB 1036, KB 1581, Qal PERFEITO (veja Tópico Especial: Guardar)
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3. eu me comprazo - BDB 1044, KB 1613, Pilpel PERFEITO, cf. Sl. 1.2; 112.1; 119.16, 24, 35, 47, 70, 77, 92,
143, 174
Observe como a ascensão mental deve ser acompanhada por uma vida obediente (cf. Tiago 1.22-25).
119.67 O salmista está confessando sua desobediência no passado que resultou na disciplina de Deus. A disciplina
de Deus é o ato de um pai amoroso (cf. Hb. 12.5-13). As maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 27-30 são a
reação de Deus à desobediência da aliança e seu desejo de que Seus seguidores mudem seus caminhos! Ele deseja
nos abençoar! A disciplina sempre tem um propósito redentor!
119.68 Esta primeira linha de poesia descreve o caráter de Deus. Ele é "bom" (BDB 373 II, cf. Sl. 25.8; 86.5;
100.5; 106.1; Jr. 33.11; Na. 1.7). Veja Tópico Especial. Características do Deus de Israel.
▣ "Ensina-me os teus decretos" Este é o segundo uso do Piel IMPERATIVO deste VERBO (cf. Salmo
119.66). Deus quer revelar a Si mesmo e a Sua vontade através da Escritura.
119.69-70 Como é frequentemente o caso nos Salmos, o salmista se sente atacado. Os arrogantes mentiram sobre
ele. É contextualmente difícil identificar quem são esses que o atacam. São muitas vezes os ricos e poderosos da
sociedade, como aqui (isto é, "sebo", BDB 316, Salmo 119.70a, cf. Salmos 17.10; 73.7, isto é espiritualmente
paralelo a Isaías 6.10, BDB 1031 I). Mas a verdadeira riqueza para o salmista é o conhecimento de Deus e Sua
revelação (Salmo 119.72, cf. 19.10).
119.69 O VERBO (BDB 381, KB 378, Qal PERFEITO) na linha 1 significa engessar ou manchar (cf. Jó 13.4). Esta
estrofe tem dois verbos IMPERFEITOS que descrevem a ação contínua do salmista.
1. eu guardo, Sl. 119.69 - BDB 665, KB 718, Qal IMPERFEITO
2. para que aprendesse, Sl. 119.71 - BDB 540, KB 531, Qal IMPERFEITO
119.70 "coração" Veja Tópico Especial: Coração.
119.70b Não há "mas" no texto hebraico. No entanto, um contraste acentuado está implícito, "os dois caminhos"
de Dt. 30.15-20 e Sl. 1.1.
119.71 O salmista reconhece que a disciplina de Deus foi um benefício porque o fez voltar-se a Ele e à Sua
palavra. A injustiça da vida, as consequências terríveis das escolhas pessoais são muitas vezes uma chance de
confiar mais em Deus. Um livro que me ajudou nesta área é The Christian’s Secret of a Happy Life de Hannah
Whithall Smith.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.73-80 (Yod)
73
As Tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram;
ensina-me para que aprenda os Teus mandamentos.
74
Alegraram-se os que Te temem quando me viram,
porque na Tua palavra tenho esperado.
75
Bem sei, ó SENHOR, que os Teus juízos são justos
e que com fidelidade me afligiste.
76
Venha, pois, a Tua bondade consolar-me,
segundo a palavra que deste ao Teu servo.
77
Baixem sobre mim as Tuas misericórdias, para que eu viva;
pois na Tua lei está o meu prazer.
78
Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente;
eu, porém, meditarei nos Teus preceitos.
79
Voltem-se para mim os que Te temem
e os que conhecem os Teus testemunhos.
80
Seja o meu coração irrepreensível nos Teus decretos,
para que eu não seja envergonhado.
119.73 o salmista afirma neste versículo as criações de Deus. Isso é expresso de várias maneiras.
1. uma alusão a Gênesis 2.7 ("formou" [corpo] - BDB 427, "formou dias" - Salmo 135.16)
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2. Tuas mãos me fizeram - BDB 793 I, cf. Jó 10.8; 31.15; Sl. 139.15
3. obra das tuas mãos - Jó 10.3; 14.15; Sl. 138.8
4. ambos os VERBOS aparecem em Dt. 32.6 e referem-se a Israel
Os seres humanos são criaturas especiais criadas à imagem e semelhança de Deus (cf. Gênesis 1.26-27) para
comunhão (cf. Gênesis 3.8). Cada um é uma criação única (cf. Salmo 139.14-16). Reconhecer isso é uma visão
bíblica! Nós não somos o resultado de eventos ou processos aleatórios. Há propósito na criação de cada pessoa.
▣ "ensina-me para que aprenda" Este é o único pedido de oração IMPERATIVO (Sl. 119.73-80) nesta estrofe
(BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO), mas há vários JUSSIVOS.
Somente Deus pode abrir a mente de criaturas humanas caídas para aprenderem (BDB 540, KB
531, Qal COORTATIVO) sobre Ele mesmo, através de entenderem a Sua revelação. Esta aprendizagem (como
o VERBO shema de Deuteronômio 6.4-9) implica a aplicação da revelação de Deus no estilo de vida diário.
119.74 "os que" Este é o sinal de um IMPERATIVO CONSTRUCTO (cf. Sl. 119.74, 76, 77, 78, 70, 80). Estes
também refletem pedidos de oração.
Neste versículo há dois.
1. viram - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. alegraram-se - BDB 970, KB 1333, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
Observe que essas realidades são baseadas no salmista
1. paciência (literalmente "aguardar", "esperança", Salmo 119.74b)
2. conhecimento da revelação de Deus (Salmo 119.75)
3. aflição divina (119.75; 67, 71)
O VERBO "esperar" (BDB 403, KB 407, Piel PERFEITO) denota paciência. Normalmente, esse VERBO denota
esperança / paciência no próprio Deus (cf. Jó 13.15; Salmo 31.24; 33.22; 38.15; 39.7; 42.5, 11; 43.5; 69.3; 130.7;
131.3), mas no Salmo 119 o conceito teológico da revelação de Deus (veja Tópico Especial: Termos para a
Revelação de Deus) é substituído pelo próprio Deus. Eles são os mesmos. Conhecer a Palavra de Deus é conhecer
a Deus. Um é informativo e os outros relacionais, mas eles devem estar juntos!
119.75 "com fidelidade me afligiste" YHWH é fiel à Sua palavra e fiel aos Seus propósitos com Seus fiéis
seguidores. Há um propósito maior na criação. Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de
YHWH. Mesmo a "aflição" tem um propósito final (cf. Lm. 3.19-38; Hb. 5.8; 12.1-13). O objetivo da salvação
não é apenas comunhão em algum futuro estado / lugar, mas comunhão íntima agora, o que reflete as
características familiares dos seguidores de YHWH em relação àqueles que Ele criou, mas devido à Queda, ainda
não O conhecem!
Deve ser lembrado que os problemas nesta vida têm várias origens / propósitos possíveis.
1. julgamento sobre o pecado para restaurar ou iniciar uma relação de fé com YHWH (Salmo 69.26)
2. o resultado da Queda. O mal entrou no nosso mundo. Coisas ruins acontecem mesmo não sendo a
vontade de Deus (veja Tópico Especial: Tribulação).
3. Elas nos fazem confiar em Deus e desenvolver nossa fé (cf. Romanos 5.3-5; Hebreus 5.8; 12.10-11)
A partir do fato de eu nunca saber qual é, eu escolho me focar no número 3! Minha visão de mundo é que
nada acontece simplesmente ao povo de Deus!
▣ "juízos" Veja Tópico Especial: Juiz, Juízo, Justiça.
▣ "justo" Veja Tópico Especial: Justiça.
119.76 "A tua bondade" Veja Tópico Especial: Benignidade (Hesed).
▣ "segundo a Tua palavra" Este é um tema recorrente (cf. Salmo 119.65). Deus é verdadeiro à Sua revelação.
119.77 "na Tua lei está o meu prazer" Sl. 119.70.
119.78a Isso reflete Sl. 119.69-70. O arrogante será envergonhado (veja nota em Salmo 119.6), mas não o
salmista fiel (cf. 119.80).
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119.78b "meditarei nos teus preceitos" os seguidores fieis passam tempo na palavra de Deus. Eles estudam,
contemplam e tentam aplicar o que ela diz. Nossos pensamentos se tornam nossas ações. A meditação sobre a
revelação é essencial (cf. Salmo 1.2; 119.15, 23, 48, 78, 97, 148). O quão frequente você passa o seu tempo na
palavra de Deus?
119.79 Este versículo afirma a verdade de que os buscadores de Deus precisam vê-Lo naqueles que afirmam
segui-Lo. Os seguidores fieis devem ser luzes que levam a Deus.
▣ "os que conhecem" Veja o Tópico Especial: Conhecer.
119.80 "irrepreensível" Tópico Especial: Irrepreensível, Inocente, Sem Culpa, Sem Reprovação)
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.81-88 (Kaph)
81
Desfalece-me a alma, aguardando a Tua salvação;
porém espero na Tua palavra.
82
Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por Tua promessa,
enquanto digo: quando me haverás de consolar?
83
Já me assemelho a um odre na fumaça;
contudo, não me esqueço dos Teus decretos.
84
Quantos vêm a ser os dias do Teu servo?
Quando me farás justiça contra os que me perseguem?
85
Para mim abriram covas os soberbos,
que não andam consoante a Tua lei.
86
São verdadeiros todos os Teus mandamentos;
eles me perseguem injustamente; ajuda-me.
87
Quase deram cabo de mim, na terra;
mas eu não deixo os Teus preceitos.
88
Vivifica-me, segundo a Tua misericórdia,
e guardarei os testemunhos oriundos de Tua boca.
119.81-88 Esta estrofe é dominada por VERBOS DE TEMPO PERFEITO. O salmista sentiu-se atacado!
1. os que me perseguem, Sl. 119.84
2. para mim abriram covas os soberbos, Sl. 119.85
3. que não andam consoante a Tua lei, Sl. 119.85
4. eles me perseguem injustamente, Sl. 119.86
5. quase deram cabo de mim, na terra, Sl. 119.87
Ele alega ser fiel à palavra de Deus e implora a Deus para agir em seu favor.
1. ajuda-me - BDB 740, KB 810, Qal IMPERATIVO , Sl. 119.86
2. vivifica / preserva-me - BDB 1036, KB 1581, Piel IMPERATIVO, Sl. 119.88
119.81 "alma" Este é o termo nephesh (BDB 659). Para uma discussão completa veja a nota em Gn. 35.18
▣ "desfalece" O salmista usa vários VERBOS para descrever seu estado físico e mental.
1. desfalece - BDB 477, KB 476, Qal PERFEITO, Sl. 119.81
2. espero - BDB 403, KB 407, Piel PERFEITO, Sl. 119.81
3. esmorecem - BDB 477, KB 476, Qal PERFEITO, Sl. 119.82
4. me assemelho a um odre na fumaça - BDB 224, KB 243, Qal PERFEITO. Esta é uma expressão idiomática
rara e incomum. Parece significar "queimado" e "quebradiço." Mas, por causa da linha seguinte, pode
significar cegueira de fumaça (cf. 1 Coríntios 13.12).
119.82 No meio dos problemas da vida e dos ataques pessoais, até os fiéis seguidores clamam a Deus com "por
quê?" ou "quando terminará?"
119.83 A expressão idiomática de Sl. 119.83a é incomum e ambígua (veja nota em Salmo 119.81, nº 4).
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A segunda linha é uma tentativa do salmista de afirmar sua própria fidelidade (cf. Salmo 119.81b, 87b; também
observe Salmo 119.61, 141, 153, 176). Seus perseguidores merecem o julgamento de Deus, mas ele não. Ele se
lança na fidelidade de Deus (cf. Salmo 119.88a).
119.84 "Quantos vêm a ser os dias do teu servo" Isto afirma
1. a presciência de Deus (cf. Mateus 10.29-31)
2. o tempo limitado da vida humana (cf. Salmo 39.4)
3. um chamado para agir adequadamente no tempo que cada um de nós temos (cf. Sl. 90.12; Mt. 6.25-34; Ef.
5.15-16)
119.85 "abriram covas" Esta é uma expressão idiomática de caça. Uma cova era cavada para capturar
presas. Tornou-se uma metáfora da traição humana (cf. Salmo 7.15; 57.6; Jeremias 18.22).
A NEB e a REB enxergam a raiz hebraica "falsidade" (BDB 967) em vez de "cova" (BDB 1001). Esta é apenas
uma mudança de  שׁpara שׂ.
119.86 Os "mandamentos" aqui podem se referir às "maldições" sobre aqueles que violam a vontade revelada de
Deus (cf. Levítico 26, Deuteronômio 27-30). Estes são os perseguidores referidos em Sl. 119.85b que não vivem
de acordo com a lei de Deus.
Eles são exatamente o oposto dos seguidores fiéis (cf. Salmo 119.81, 82, 83, 87).
▣ "ajuda-me" Este IMPERATIVO (veja nota em Salmo 119.81-88) é semelhante a Sl. 109.26. A fidelidade da
aliança de Deus (isto é, hesed, cf. Salmo 119.88a, veja Tópico Especial: Benignidade) é a base da esperança da
humanidade. É Seu caráter imutável de misericórdia e graça que traz esperança e a paz a este mundo
caído. Veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel.
119.88a A UBS Handbook (p.1022) menciona que a MT e a LXX usam o VERBO "poupe minha vida" (BDB 310,
KB 309, Piel IMPERATIVO), enquanto o texto da DSS usa "seja gentil comigo" (cf. TEV).
119.88b Este é o desejo dos seguidores fiéis de Deus (cf. Salmo 19.14)!
O VERBO "guardarei" (BDB 1036, KB 1581) é um Qal COORTATIVO. Veja Tópico Especial: Guardar. A
obediência à revelação é crucial e é evidência de um relacionamento de fé com YHWH e Seu Messias (cf. Lucas
6.46).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.89-96 (Lamed)
89
Para sempre, ó SENHOR,
está firmada a Tua palavra no céu.
90
A Tua fidelidade estende-se de geração em geração;
fundaste a terra, e ela permanece.
91
Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje;
porque ao Teu dispor estão todas as coisas.
92
Não fosse a Tua lei ter sido o meu prazer,
há muito já teria eu perecido na minha angústia.
93
Nunca me esquecerei dos Teus preceitos,
visto que por eles me tens dado vida.
94
Sou Teu; salva-me,
pois eu busco os Teus preceitos.
95
Os ímpios me espreitam para perder-me;
mas eu atento para os teus testemunhos.
96
Tenho visto que toda perfeição tem seu limite;
mas o Teu mandamento é ilimitado.
119.89 "Para sempre" Veja o Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
▣ "ó SENHOR " Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
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▣ "está firmada a tua palavra no céu" O SIGNIFICADO básico do VERBO (BDB 662, KB 714, Niphal
é "permanecer". Este é o único uso deste VERBO nesta expressão idiomática.
A ideia da criação estabelecida / firmada de Deus (cf. Isaías 54.18) é o impulso de Sl. 119.90-91
(VERBO diferente, BDB 763, KB 840). Observe o que "permanece".
1. A palavra de YHWH (cf. Salmo 119.89b, 91a)
2. A fidelidade de YHWH
3. A criação de YHWH
Todas as coisas são Seus servos (cf. Salmo 119.91b). Mas observe que o Sl. 119.96 parece implicar um
contraste. No entanto, o impulso do contraste é incerto.

PARTICIPIO)

119.90a Esta verdade é paralela em Sl. 36.5 e 89.1-2. Elas falam da eternidade de Deus, Sua Palavra e Criação. A
fidelidade caracteriza
1. O próprio Deus
2. Sua revelação em palavra
3. Sua revelação na criação (cf. Salmo 119.91; 148.1-6; Jeremias 31.35-37)
119.91 "ao Teu dispor estão todas as coisas" Esta expressão idiomática refere-se a todas as coisas criadas (isto
é, Gênesis 1, cf. Salmo 103.19; Eclesiastes 11.5; Jeremias 10.16; 51.19). A palavra de Deus trouxe o físico à
existência e o sustenta. O físico tem seus limites (cf. Salmo 119.96), mas a palavra de Deus não tem limites.
119.92 "fosse" Observe a natureza condicional das seguintes afirmações sobre o salmista que precisa salvar /
reviver a revelação de Deus, que é eterna. Observe o número de "me" em Sl. 119.92-96 na NASB (6) que
descrevem os pensamentos e as ações do salmista.
119.93 "Nunca me esquecerei dos Teus preceitos" veja nota em Sl. 119.83b.
▣ "por eles me tens dado vida" Este VERBO é um Piel PERFEITO que denota a ação completa da salvação de
Deus. Isto contrasta com o IMPERATIVO de Sl. 119.88.
119.94 "sou Teu" O salmista afirma que, como a criação, ele pertence a YHWH, o criador de todas as coisas que
servem a Seus propósitos.
▣ "salva-me" Este é um HIPHIL IMPERATIVO, o único IMPERATIVO nesta estrofe. Veja Tópico Especial: Salvação
(Termo do AT). O salmista sente-se atacado (Salmo 119.95a). Em Sl. 119.92 o termo "angustia" poderia se referir
aos atos do "ímpio" ou de Deus (cf. Sl. 119.67, 71).
YHWH salva aqueles que procuram / confiam nEle (cf. Sl. 13.5; 25.2; 31.14; 52.8; 56.4; 86.2). Há dois
aspectos da aliança (o Divino e o indivíduo humano)!
▣ "eu busco os Teus preceitos" Esta ideia dos seguidores fieis que procuram ativamente (BDB 205, KB
233, Qal PERFEITO) a revelação de Deus, também ocorre em Sl. 119.2, 45, 155. Há um aspecto Divino na
revelação e um aspecto individual na revelação!
119.96 Este versículo é difícil de entender. No entanto, independente do que seja "limitado" (parece referir-se à
ordem criada) está em contraste com a revelação eterna, (literalmente, "ampla") de Deus (ou seja, não tem limite).
O termo "perfeição" (BDB 479) é encontrado somente aqui.
O salmista chama o eterno para salvá-lo. Os ímpios perecem, a criação perecerá (isto é, 2 Pedro 3.10, 12), mas
o Eterno se lembra de Seus seguidores fiéis!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.97-104 (Mem)
97
Quanto amo a Tua lei!
É a minha meditação, todo o dia!
98
Os Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos;
porque, aqueles, eu os tenho sempre comigo.
99
Compreendo mais do que todos os meus mestres,
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porque medito nos Teus testemunhos.
100
Sou mais prudente que os idosos,
porque guardo os Teus preceitos.
101
De todo mau caminho desvio os pés,
para observar a Tua palavra.
102
Não me aparto dos Teus juízos,
pois Tu me ensinas.
103
Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar!
Mais que o mel à minha boca.
104
Por meio dos Teus preceitos, consigo entendimento;
por isso, detesto todo caminho de falsidade.
119.97 "quanto amo a Tua lei" Em muitos aspectos, o Salmos 19 e 119 são o oposto teológico de como os
livros históricos e os livros proféticos, apresentam como Israel agiu com a revelação de Deus.
O amor (BDB 12, KB 17, Qal PERFEITO, cf. Salmo 119.47, 48, 113, 127, 163, 165) é caracterizado como
"meditação todo o dia" (Salmo 119.15, 48, 99).
Amar é (Deuteronômio 6.5)
1. passar tempo com
2. alegrar-se com
3. obedecer
4. transmitir aos outros
A frase traduzida pela NASB "todo o dia" é a palavra hebraica 'olam. Veja o Tópico Especial: Para Sempre
('olam).
119.98 O conhecimento da revelação de Deus torna o fiel seguidor mais sábio do que
1. seus inimigos, Sl. 119.98
2. seus mestres, Sl. 119.99
3. os idosos (isto é, experientes), Sl. 119.100.
119.100 observe que a sabedoria não é apenas conhecimento, mas um estilo de vida de obediência (cf. Sl.
119.100b). Esta obediência é descrita como
1. de todo mau caminho desvio os pés (cf. Sl. 1.1; 5.8; 16.11; 139.24; Pr. 1.15; 4.14)
2. não me aparto dos Teus juízos (uma expressão idiomática para o desvio do caminho revelado de Deus, cf.
Dt 17.20, Js. 23.6)
O primeiro nome para a igreja foi "O Caminho" (cf. Atos 9.2; 18.25, 26; 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22).
119.101b "para observar a Tua palavra" Esta é a verdade teológica fundamental. Veja Tópico Especial:
Guardar.
119.102b No Salmo 119 Deus e Sua revelação são fundidos. Conhecê-Lo é conhecer a Sua palavra. Deus é o
professor e o conteúdo da revelação. O pedido para Deus para ensinar o salmista é encontrado em Sl. 119.12, 26,
33, 64, 108, 124, 135, 171.
119.103 Este versículo reflete Sl. 19.10b, mas com uma palavra diferente para "doce" (BDB 576, KB
594, Niphal PERFEITO, literalmente, "suave", encontrado apenas aqui no AT). A expressão "doçura" é uma
maneira de descrever como os ensinamentos de Deus tornam a vida agradável e pacífica!
119.104 Há apenas uma fonte adequada da verdade, vida, paz e alegria - YHWH. Conhecê-Lo é rejeitar
agressivamente (literalmente odiar) todas as outras fontes (isto é, Salmo 119.53, 128, 163; Pr. 13.5; Am. 5.15).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.105-112 (Nun)
105
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e, luz para os meus caminhos.
106
Jurei e confirmei o juramento
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de guardar os teus retos juízos.
107
Estou aflitíssimo;
vivifica-me, SENHOR, segundo a tua palavra.
108
Aceita, SENHOR, a espontânea oferenda dos meus lábios
e ensina-me os teus juízos.
109
Estou de contínuo em perigo de vida;
todavia, não me esqueço da tua lei.
110
Armam ciladas contra mim os ímpios;
contudo, não me desvio dos teus preceitos.
111
Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo,
porque me constituem o prazer do coração.
112
Induzo o coração a guardar os teus decretos,
para sempre, até ao fim.
119.105 Não há nenhum VERBO neste versículo. A palavra de Deus ilumina a vida (cf. Salmo 43.3; Pr. 6.23; 2 Pd.
1.19). A vida é descrita como um caminho, um caminho claramente marcado, marcado pela revelação divina (cf.
Salmo 89.15; Isaías 2.5; 1 João 1.7). Desviar para a direita ou para a esquerda traz desastre.
Sabemos a partir do NT que a revelação plena de Deus é Jesus (cf. João 1.1-14; Filipenses 2.6-11; Colossenses
1.13-16; Hebreus 1.2-3). Ele é a luz do mundo (cf. João 1.4; 8.12; 9.5).
119.106 O salmista afirma que ele andou no caminho da revelação de Deus. As formas VERBAIS implicam uma
decisão inicial e um compromisso contínuo com a revelação de Deus. A fé bíblica é uma "porta" (primeiro
encontro pessoal com Deus) e "um caminho / direção" (estilo de vida contínuo, obediência diária). Jesus ensina
isso em Mateus 7.13-14. É uma decisão e um discipulado.
Na vida judaica moderna, os jovens estudam a Bíblia hebraica, e aos 13 anos para os meninos e 12 anos para as
meninas, eles se comprometem em guardá-la (Bar-Mitzvah, Bat-Mitzvah).
119.107 A natureza da aflição é incerta. Poderia ser:
1. o ímpio, Sl. 119.110 (cf. Jó 24.13)
2. o próprio Deus por causa da desobediência anterior do salmista (cf. Salmo 119.67, 71)
▣ "vivifica-me" Isto é literalmente "me dê vida" (BDB 310, KB 309) e é um pedido recorrente (cf. Salmo 119.25,
37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159, 175). Aqui provavelmente significa vida física, mas quem conhece a
revelação de Deus também sabe que denota uma vida espiritual saudável. A vida vem "de acordo com a Tua
palavra".
119.108a Este versículo e outros semelhantes são a origem do povo judeu adorar YHWH em palavras e não em
sacrifícios, porque seu templo foi destruído (cf. Isaías 57.19; Oséias 14.2 e Hebreus 13.15).
119.108b A compreensão é impossível sem ajuda divina. Deus procura abrir nossas mentes sobre Si próprio e
Suas diretrizes para a vida (cf. Salmo 119.12, 26, 64, 66, 68, 124, 135, 171).
119.109 "vida" Este é o termo hebraico nephes (BDB 659). Veja nota completa em Gn. 35.18.
▣ "perigo de vida" Esta expressão idiomática hebraica pode ser entendida de duas maneiras.
1. em um sentido negativo, onde "mão" se refere ao poder sobre outro (cf. Jz. 12.3; 1 Sm. 19.5; 28.21; Jó
13.14, veja Tópico Especial: Mão)
2. em um sentido positivo, onde "mão" se refere ao poder e proteção de Deus (isto é, Salmo 31.5)
A MT usa "na minha mão", enquanto a LXX usa "em Sua mão". O primeiro denota que seguir a revelação de
Deus significa oposição em um mundo caído. O segundo denota o poder e o cuidado de Deus (cf. NJB).
119.110 O salmista está sendo acusado de alguma violação a aliança, mas ele afirma sua fidelidade à revelação de
Deus.
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A "ciladas", assim como a "cova" de Sl. 119.85, é uma armadilha para animais, usada aqui como uma metáfora
para ataques humanos agressivos.
119.111-112 A revelação de Deus a Israel era a evidência de sua relação especial com Ele. O salmista afirma sua
lealdade e obediência a essa revelação. Veja Tópico Especial: Guardar.
119.111 "o prazer do coração" Israel se gloriava na revelação de Deus (cf. Sl. 1.2; 19.7-11). Para aqueles que
conhecem a Deus isto não é um fardo, mas um deleite (cf. Salmo 119.14, 16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 162,
174).
119.112 "para sempre" Veja o Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
▣ "até ao fim" Veja a mesma expressão de compromisso contínuo (Salmo 119.106) com a revelação de Deus em
Sl. 119.33.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.113-120 (Samek)
113
Aborreço a duplicidade,
porém amo a Tua lei.
114
Tu és o meu refúgio e o meu escudo;
na Tua palavra, eu espero.
115
Apartai-vos de mim, malfeitores;
quero guardar os mandamentos do meu Deus.
116
Ampara-me, segundo a Tua promessa, para que eu viva;
não permitas que a minha esperança me envergonhe.
117
Sustenta-me, e serei salvo
e sempre atentarei para os Teus decretos.
118
Desprezas os que se desviam dos Teus decretos,
porque falsidade é a astúcia deles.
119
Rejeitas, como escória, todos os ímpios da terra;
por isso, amo os Teus testemunhos.
120
Arrepia-se-me a carne com temor de Ti,
e temo os Teus juízos.
119.113 "Aborreço a duplicidade" O ADJETIVO "duplicidade" (BDB 704 II) ocorre apenas aqui. A JPSOA
traduz como "coração dividido". Está relacionado com o SUBSTANTIVO (BDB 704) encontrado em 1
Rs. 18.21. Veja Tiago 1.8; 4.8.
Esta estrofe contrasta dois tipos de indivíduos.
1. os perseguidores do salmista
a. duplicidade, Sl. 119.113a
b. malfeitores, Sl. 119.115
c. os que se desviam dos Teus decretos, Sl. 118.118a
d. falsidade, Sl. 119.118b
e. ímpios, Sl. 119.119
2. o salmista
a. ama a lei de Deus, Sl. 119.113b
b. espera na palavra de Deus, Sl. 119.114b
c. guarda os mandamentos de Deus, Sl. 119.115b
d. atenta-se aos decretos de Deus, Sl. 119.117b
e. ama os testemunhos de Deus, Sl. 119.119b
f. teme os juízos de Deus, Sl. 119.120b
▣ "amo" O forte contraste denota a grande lacuna que se desenvolve entre aqueles que amam a Deus e Sua
revelação e aqueles que não o fazem! Não há lugar neutro.
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119.114 "Deus é o meu esconderijo" Este SUBSTANTIVO (BDB 712) denota um abrigo.
1. o tabernáculo / templo - Sl. 27.5
2. o próprio Deus - Sl. 31.20; 32.7, 10
3. abrigo de Suas asas - Sl. 61.5
4. sombra do Onipotente - Sl. 91.1 (veja Tópico Especial: Sombra como metáfora de proteção e cuidado)
▣ "meu refúgio" O SUBSTANTIVO (BDB 171) é personificado como a proteção dos seguidores de YHWH.
1. Abraão - Gênesis 15.1
2. Israel - Dt. 33.29; Sl. 33.20; 59.11; 115.9, 10
3. o salmista - Sl. 3.3; 18.2; 28.7; 84.9
4. homem justo - Sl. 5.12
5. os retos de coração - Sl. 7.10
6. os que se refugiam Nele - Sl. 18.30, 35; Pr. 30.5
7. os que andam em retidão - Sl. 84.11; Pr. 2.7
8. Aqueles que O temem - Sl. 115.11
9. Seu rei - Sl. 144.2
▣ "na tua palavra, eu espero" O VERBO (BDB 403, KB 407, Piel PERFEITO) denota esperança e paciente
confiança de que Deus cumprirá Suas promessas (cf. Salmo 31.24; 33.18, 22; 69.3; 119.43, 49, 74, 81, 114, 147).
119.115-117 Estas linhas de poesia começam com um IMPERATIVO (isto é, pedido de oração). Todas as raízes
começam com um samekh.
1. apartai-vos de mim, malfeitores - BDB 693, KB 747, Qal IMPERATIVO
2. ampara-me, segundo a Tua promessa - BDB 701, KB 759, Qal IMPERATIVO
3. sustenta-me - BDB 703, KB 761, Qal IMPERATIVO
Observe como a segunda linha dá o resultado desejado.
1. quero guardar os mandamentos - Qal COORTATIVO
2. para que eu viva - Qal IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
3. serei salvo - Niphal COORTATIVO (Salmo 119.117a)
4. sempre atentarei para os Teus decretos (cf. Salmo 119.117b)
119.118 Este versículo sugere idolatria (cf. Isaías 28.15; Jeremias 10.14; 51.17), não apenas desobediência a
aliança.
O termo "rejeitar" (BDB 699, KB 756) é encontrado apenas aqui e em Lm. 1.15. Este é outro exemplo de um
termo raro escolhido para se ajustar à forma acróstica.
119.119-120 observe que o "amor" (cf. Deuteronômio 6.4-6) e o "temor" (cf. Salmo 119.120) caminham
juntos. Há um respeito devido ao Deus do universo (isto é, NIDOTTE, vol. 2, p. 529), que também é o Salvador
do universo, que também é o Juiz do universo!
O termo "tremer" (BDB 702, KB 760, Qal PERFEITO) é encontrado somente aqui e na forma Piel apenas em Jó
4.15. Uma forma relacionada (isto é, vogais diferentes) é encontrada somente em Jr. 51.27. Esta é outra palavra
rara usada para se encaixar na forma acróstica.

119.119
NASB
"rejeitas, como escória, todos os ímpios"
NKJV
"Tu rejeitaste todos os ímpios"
NRSV
"todos os ímpios... Tu contas como escória"
NJB
"em Sua visão todos os ímpios... são como a ferrugem"
JPSOA
"Tu acabas com o ímpio"
LXX
"todos os pecadores... Eu contei como transgressores "
O BDB 991 e KB 1409 têm várias sugestões para a forma Hiphil desta raiz.
1. fazer cessar, pôr fim, cf. Sl. 46.9
2. exterminar, destruir, cf. Sl. 8.2; 19.119
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3. fazer com que desista
4. remover, cf. Sl. 89.44
5. causar falha
A UBS Text Project (p.411) possui duas opções.
1. Tu fez parar
2. Tu considera / considerou
Dá uma classificação "C" (dúvida considerável) para o número 2.
A primeira palavra de Sl. 119.119 é "escória" (BDB 691), que é utilizado fora da sua ordem normal para ajustarse ao padrão acróstico. Refere-se ao produto residual de purificação dos metais. É inútil e é jogado fora.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.121-128 (Ayin)
121
Tenho praticado juízo e justiça;
não me entregues aos meus opressores.
122
Sê fiador do Teu servo para o bem;
não permitas que os soberbos me oprimam.
123
Desfalecem-me os olhos à espera da Tua salvação
e da promessa da Tua justiça.
124
Trata o Teu servo segundo a Tua misericórdia
e ensina-me os Teus decretos.
125
Sou Teu servo; dá-me entendimento,
para que eu conheça os Teus testemunhos.
126
Já é tempo, SENHOR, para intervires,
pois a Tua lei está sendo violada.
127
Amo os Teus mandamentos
mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado.
128
Por isso, tenho por, em tudo, retos os Teus preceitos todos
e aborreço todo caminho de falsidade.
119.121-128 Esta estrofe segue o padrão comum. O salmista se descreve em contraste com aqueles que se opõem
a ele.
1. O salmista
a. Ele tem feito juízo (BDB 1048), Sl. 119.121
b. Ele tem feito justiça (BDB 841), Sl. 119.121
c. Seus olhos desfalecem por esperar a salvação de Deus, Sl. 119.123a
d. Seus olhos desfalecem por esperar a promessa da justiça de Deus, Sl. 119.123b
e. Ele é servo de Deus, Sl. 119.122, 124, 125
f. Ele ama os mandamentos de Deus, Sl. 119.127
g. Ele estima os preceitos de todas as revelações de Deus, Sl. 119.128a
h. Ele se aborrece com todo caminho de falsidade, Sl. 119.128b (cf. Salmo 31.6; 119.104,163; Pr. 13.5)
2. Seus adversários são caracterizados como
a. Meus opressores (BDB 798, KB 897, Qal PARTICÍPIO), Sl. 119.121b
b. soberbos, Sl. 119.122b (cf. Salmo 119.21, 51, 69, 78, 85)
c. Eles violam a lei de Deus, Sl. 119.126b
d. Eles amam o caminho falso (implícito), Sl. 119.128b
119.121 "justiça" Veja Tópico Especial: Juiz, Julgamento e Justiça.
▣ "justiça" Veja Tópico Especial: Justiça.
119.122 Este é o primeiro de cinco pedidos de oração.
1. Sê fiador do Teu servo para o bem, Sl. 119.122a - BDB 786, KB 876, Qal IMPERATIVO (literalmente "dê
em garantia"), cf. Jó 17.3; Is. 38.14
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2. não permitas que os soberbos (BDB 267) me oprimam, Sl. 119.122b - BDB 798, KB
897, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO. O Qal PARTICÍPIO ATIVO é usado em Sl. 119.121 para
caracterizar seus inimigos.
3. trata o Teu servo segundo a Tua misericórdia, Sl. 119.124a - BDB 793, KB
YHWH (BDB
338)
é
um
tema
recorrente,
889, Qal IMPERATIVO. A hesed de
cf. Sl. 51.1; 106.45; 109.26; 119.88, 149, 159.
4. ensina-me os Teus decretos, Sl. 119.124b - BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO, este é outro tema
recorrente, cf. Sl. 119.12, 26, 64, 108, 135, 171
5. dá-me entendimento, Sl. 119.125a - BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO, este é outro tema recorrente,
cf. Jó 32.8; Sl. 119.27, 34, 73, 125, 130, 144, 169
▣ "para o bem" Dahood pode estar correto (veja AB, vol 17A, p.187) em que lâmed antes de "bem" (BDB 373
II) pode denotar o VOCATIVO (isto é, O Bom), como faz em Sl. 119.126 antes de YHWH, traduzido para "o
SENHOR".
▣ A NASB Study Bible (p 869) faz a interessante observação, seguindo as notas judaicas de Masora, que
Sl. 119.122 é o único versículo do Salmo 119 no qual uma referência direta ou indireta (isto é, Salmo 119.90, 121,
132) à revelação de Deus (veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus) não aparece. No entanto,
Dahood, em AB(p. 193) afirma que 119.37, 90, 121, 122, 132 e 149 não possui uma palavra específica para a
revelação de Deus.
119.123 A salvação geralmente se refere à libertação física (veja Tópico Especial: Salvação (Termo do AT) mas
aqui a próxima linha implica um desejo de que todas as promessas de Deus se concretizam (implicando promessas
nacionais e até mesmo escatológicas).
119.124 "misericórdia" Veja Tópico Especial: Benignidade (hesed).
119.125 "para que eu conheça" Neste contexto "conheça" (BDB 393, KB 390, Qal COORTATIVO) certamente se
refere à compreensão. No entanto, o VERBO hebraico muitas vezes denota um elemento de relacionamento
pessoal. Veja Tópico Especial: Conhecer.
119.126 "Já é tempo, SENHOR, para intervires" Os fiéis seguidores levam a palavra de Deus e as promessas a
sério. Eles veem o mal e o caos na criação e anseiam por Deus intervir na história humana e cumprir toda a Sua
palavra (cf. Romanos 8.18-25)!
119.127b Isso me lembra de Sl. 19.10 (cf. Salmo 119.103)! Oh, quão preciosa é a auto-revelação de Deus na
revelação. Ele não deixou os crentes na relatividade sem esperança desse mundo / era caída. Ele comunicou Sua
vontade e maneira de nós encontrarmos e mantermos comunhão íntima com Ele, mesmo agora!
119.128 Esta é a visão de mundo dos fiéis seguidores. Os crentes certamente não entendem toda a revelação de
Deus, mas confiam em Deus. Isso é exatamente o oposto daqueles que:
1. escolheram parte de Sua revelação, mas não o todo (cf. Salmo 119.113)
2. escolheram outros deuses (isto é, idolatria, cf. Salmo 31.6; 119.104; Jeremias 10.3)
Existem várias perguntas sobre Sl. 119.128.
1. Por que ele começa com "por isso", quando isso não logicamente se conecta a Sl. 119.127? Possivelmente
para fazer com que o acróstico se encaixe (119.127 também começa com "por isso", na língua original, para
os propósitos do acróstico).
2. Por que o uso repetido de "todos"?
3. Por que o VERBO ( ישׁרBDB 448, KB 449, Piel PERFEITO), geralmente traduzido como "ser suave", "ser
direto" ou "estar certo". Possivelmente denota o verdadeiro caminho / direção (isto é, "justo" como um
junco / vara de medição, cf. Pr. 3.6) versus o falso "caminho / direção".
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.129-136 (Pe)
129
Admiráveis são os Teus testemunhos;
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por isso, a minha alma os observa.
130
A revelação das Tuas palavras esclarece
e dá entendimento aos simples.
131
Abro a boca e aspiro,
porque anelo os Teus mandamentos.
132
Volta-Te para mim e tem piedade de mim,
segundo costumas fazer aos que amam o Teu nome.
133
Firma os meus passos na Tua palavra,
e não me domine iniquidade alguma.
134
Livra-me da opressão do homem,
e guardarei os Teus preceitos.
135
Faze resplandecer o rosto sobre o Teu servo
e ensina-me os Teus decretos.
136
Torrentes de água nascem dos meus olhos,
porque os homens não guardam a Tua lei.
119.129 "admiráveis" Veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas.
▣ "alma" Isto é nephesh (BDB 659), que denota a vida de uma pessoa. Veja nota completa em Gn. 35.18.
▣ "observa" Esta é uma ênfase recorrente (cf. Salmo 119.2, 22, 33, 34, 56, 69, 100, 115, 129, 145, 168,
veja Tópico Especial: Guardar). A fé bíblica não é apenas luz, mas andar na luz (cf. Sl. 89.15; 119.105; Pr. 6.23;
Is. 2.5; 1 Jo. 1.5-7).
Observe a mesma ênfase na obediência em Sl. 119.134b, "conhecer," Qal COORTATIVO (BDB 1036, KB 1581).
119.130 "entendimento" Este é o único uso da palavra (BDB 836) no AT. Novamente uma palavra rara é usada
para se ajustar a forma acróstica.
▣ "simples" Esta palavra (BDB 834) pode ter uma conotação negativa (isto é, Pr. 1.22) ou positiva. Aqui é
positiva. Deus deseja que todos os seres humanos conheçam Ele e a Sua vontade. Aqui denota uma pessoa
ensinável (cf. Salmo 19.7), mas alguém que, por qualquer motivo, não conhece a revelação de Deus.
119.131 Estas são três expressões idiomáticas para um desejo forte.
1. abrir a boca - Jó 29.23
2. aspirar - Sl. 42.1
3. anelar - Sl. 119.20
A última palavra (BDB 383) é encontrada somente aqui no AT.
119.132-135 Há uma série de pedidos de oração IMPERATIVOS.
1. volta-Te para mim - BDB 815, KB 937, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 25.16; 69.16
2. tem piedade de mim - BDB 335, KB 334, Qal IMPERATIVO
3. firma os meus passos - BDB 465, KB 464, Hiphil IMPERATIVO
4. livra-me - BDB 804, KB 911, Qal IMPERATIVO (veja Tópico Especial: Resgate / Remir)
5. resplandece sobre o Teu servo - BDB 21, KB 24, Hiphil IMPERATIVO
6. ensina-me - BDB 540, KB 531, Piel IMPERATIVO
Há também mais um pedido declarado em uma forma negativa (isto é, "não me domine... alguma", cf. Salmo
19.13, mas um VERBO diferente). É um Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, Sl. 119.133b.
119.132b Que bela caracterização dos seguidores fieis de Deus (cf. Sl. 5.11; 69.36; Is. 56.6)!
O nome representa o próprio Deus. Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
119.133 "Firma os meus passos" Esta é a imagem de um caminho claro, suave e desobstruído (cf. Salmo 17.5),
que é tornado possível pela revelação, ações e promessas de Deus (isto é, Isaías 40.3-4).
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119.135 "Faze resplandecer o rosto sobre o Teu servo" Isto é uma alusão à bênção Arônica em Números 6.2426. É aludida várias vezes no Saltério (cf. Sl. 4.6; 31.16; 67.1; 80.3, 7, 19, e aqui).
A Expressão idiomática oposta seria YHWH escondendo Sua face (cf. Salmos 10.11; 13.1; 22.24; 27.9; 44.24;
69.17; 88.15; 102.2; 104.29; 143.7; Is. 57.17).
119.136 Este versículo é importante porque a maioria das referências são para aqueles que não guardam a lei de
Deus, chamados para o julgamento (isto é, Salmo 119.53, 158). Isto mostra o sofrimento e a intercessão do
salmista para o desobediente
Pergunta-se se o salmista está pensando em seus inimigos pessoais ou nos pecados corporativos de Israel (cf.
Jeremias 9.1, 18; 14.17; Lm. 3.48).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.137-144 (Tsade)
137
Justo és, SENHOR,
e retos, os Teus juízos.
138
Os Teus testemunhos, Tu os impuseste com retidão
e com suma fidelidade.
139
O meu zelo me consome,
porque os meus adversários se esquecem da Tua palavra.
140
Puríssima é a Tua palavra;
por isso, o Teu servo a estima.
141
Pequeno sou e desprezado;
contudo, não me esqueço dos Teus preceitos.
142
A Tua justiça é justiça eterna,
e a Tua lei é a própria verdade.
143
Sobre mim vieram tribulação e angústia;
todavia, os Teus mandamentos são o meu prazer.
144
Eterna é a justiça dos Teus testemunhos;
dá-me a inteligência deles, e viverei.
119.137-144 Esta estrofe contrasta as qualidades de YHWH e / ou Suas revelações com as condições atuais do
salmista.
1. YHWH / Suas revelações são caracterizadas como
a. justo
(1) ADJETIVO (BDB 843), Sl. 119.137
(2) SUBSTANTIVO (MASCULINO, BDB 841), Sl. 119.138, 144 (FEMININO, BDB 842, Salmo 119.142)
b. Reto (BDB 449), Sl. 119.137
c. Fiel (ADVÉRBIO, BDB 547), Sl. 119.138, cf. Sl. 119.86
d. Puro (BDB 864, KB 1057, Qal PARTICÍPIO PASSIVO), Sl. 119.140
e. Eterno (BDB 761), Sl. 119.142, 144
f. Verdade (BDB 54), Sl. 119.142
2. o salmista
a. Ele tem um zelo pela revelação de Deus (ou contra os seus inimigos), mas seus adversários a
esqueceram, Sl. 119.139
b. Ele ama a revelação de Deus, Sl. 119.140
c. Ele é pequeno e desprezado, mas não esquece da revelação de Deus, Sl. 119.141
d. Tribulação e angústia vieram sobre ele, mas ele se deleita com a revelação de Deus, Sl. 119.143
119.137 " SENHOR " Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
119.139 No contexto, parece que o "zelo" do salmista (BDB 888) é dirigido, não positivamente, para a palavra de
Deus, mas contra aqueles que esqueceram a Sua palavra (cf. Salmos 69.9; 119.53). Isto é o oposto de Sl. 119.136.
119.140
NASB, NKJV
NRSV, LXX

"puríssima"
"bem experimentada"
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TEV
"certa"
NJB, REB
"bem testada"
JPSOA
"excessivamente pura"
O VERBO (BDB 864, KB 1057, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) denota o que foi refinado pelo fogo e as impurezas
drenadas, deixando um metal puro.
119.141
NASB, NKJV,
NRSV, Peshitta
"pequeno"
TEV
"sem importância"
NJB
" insignificante"
JPSOA
"menosprezado"
LXX
"jovem"
REB
"de pouca relevância"
A questão é a palavra (BDB 859 I) denota:
1. idade (cf. Gênesis 43.33; 48.14; Jz. 6.15; Sl. 68.27)
2. tamanho físico (cf. 1 Sm. 9.21; Is. 60.22; Jr. 48.4; 49.20; 50.45)
3. reputação social (cf. Miquéias 5.2 e aqui)
▣ Este é um exemplo clássico do papel de reversão do AT. O salmista fiel é chamado de "desprezado" (BDB 102,
KB 117, Niphal PARTICÍPIO) quando deveriam ser aqueles que intencionalmente esquecem / ignoram a revelação
de Deus. As condições exteriores (cf. Sl. 19.143) neste mundo caído não refletem a avaliação do Deus que um dia
endireitará tudo!
119.142 "verdade" Veja o Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT.
119.143 Este é o mistério do porquê o justo sofre (cf. Jó, Salmo 73). O salmista guarda, ama e age sobre a
revelação de Deus, mas ainda sofre com as mãos dos homens ímpios e circunstâncias da era caída (isto é, doença,
injustiça social, etc.).
O problema não é Deus ou Sua Palavra, mas a condição caída da criação (cf. Gênesis 3.6, 11-12, 13; Salmo
14.3; Romanos 1.18-3.31).
119.144 O único pedido IMPERATIVO DE oração na estrofe é Sl. 119.144b (cf. 119.27, 125). Observe que a
compreensão deve resultar em viver de acordo com Deus (BDB 310, KB 309, Qal IMPERFEITO usado
no sentido COORTATIVO).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.145-152 (Qoph)
145
De todo o coração eu Te invoco; ouve-me, SENHOR;
observo os Teus decretos.
146
Clamo a Ti; salva-me,
e guardarei os Teus testemunhos.
147
Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo;
na Tua palavra, espero confiante.
148
Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas,
para que eu medite nas Tuas palavras.
149
Ouve, SENHOR, a minha voz, segundo a Tua bondade;
vivifica-me, segundo os Teus juízos.
150
Aproximam-se de mim os que andam após a maldade;
eles se afastam da Tua lei.
151
Tu estás perto, SENHOR,
e todos os Teus mandamentos são verdade.
152
Quanto às Tuas prescrições, há muito sei
que as estabeleceste para sempre.
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119.145-152 Como é comum nessas estrofes acrósticas, o salmista compara suas ações e pensamentos com
aqueles que o perseguem.
1. O salmista
a. eu de todo o coração eu Te invoco, Sl. 119.145a
b. eu observo os Teus decretos, Sl. 119.145b
c. eu clamo Ti, Sl. 119.146a
d. eu guardarei os Teus testemunhos, Sl. 119.146b
e. eu antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, 119.147a
f. eu espero confiante nas Tuas palavras, Sl. 119.147b
g. eu medito nas Tuas palavras, Sl. 119.148b
h. eu, há muito sei das Tuas prescrições, Sl. 119.152a
2. seus opressores
a. aproximam-se de mim os que andam após a maldade, Sl. 119.150a
b. eles se afastam da Tua lei, Sl. 119.150b
▣ À luz desta comparação, o salmista faz quatro pedidos de oração.
1. ouve-me, Sl. 119.145a - BDB 772, KB 851, Qal IMPERATIVO
2. salve-me, Sl. 119.146a - BDB 446, KB 448, Hiphil IMPERATIVO
3. ouve a minha voz, Sl. 119.149a - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
4. vivifica-me, Sl. 119.149b - BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVO
Este é um pedido adicional implícito em Sl. 119.151a. Como os ímpios se aproximam dele, ele afirma que
YHWH está próximo, Sl. 119.151. É uma declaração (sem VERBO), mas também uma oração!
119.145 "de todo o coração" Isso poderia ser entendido em dois sentidos.
1. com todo o meu ser (como uma expressão idiomática semelhante em Salmo 103.1, "tudo o que está dentro
de mim")
2. Afirmando que ele não tem uma "mente em duplicidade" (cf. Sl. 119.113) ou é seguidor de meio-coração
(contraste entre Davi um coração pleno e Salomão em sua velhice, um coração pela metade)
▣ "SENHOR" Há três VOCATIVOS dirigindo-se a YHWH nesta estrofe (Salmo 119.145, 149, 151). Para "YHWH"
veja o Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
119.148 O salmista não pode dormir por causa:
1. dos ataque dos israelitas infiéis (possivelmente idólatras)
2. da sua devoção de coração pleno à revelação de Deus
119.149 O salmista pede para YHWH agir por causa de
1. Seu caráter de bondade
2. Sua revelação (isto é, Escritura)
3. a loucura dos ímpios (isto é, esta era injusta e caída)
119.152 "há muito" Isso pode se referir:
1. aos atos antigos de Deus (cf. Salmo 24.2; 78.69; 89.11; 102.25; 104.5) e revelações aos Patriarcas
2. a longa história do salmista de conhecer e confiar em Deus e Sua revelação
▣ "para sempre" Veja o Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.153-160 (Resh)
153
Atenta para a minha aflição e livra-me,
pois não me esqueço da Tua lei.
154
Defende a minha causa e liberta-me;
vivifica-me, segundo a Tua promessa.
155
A salvação está longe dos ímpios,
pois não procuram os Teus decretos.
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156

Muitas, SENHOR, são as Tuas misericórdias;
vivifica-me, segundo os Teus juízos.
157
São muitos os meus perseguidores e os meus adversários;
não me desvio, porém, dos Teus testemunhos.
158
Vi os infiéis e senti desgosto,
porque não guardam a Tua palavra.
159
Considera em como amo os Teus preceitos;
vivifica-me, ó SENHOR, segundo a Tua bondade.
160
As Tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio,
e cada um dos Teus justos juízos dura para sempre.
119.153-160 Há uma série de (8) pedidos de oração IMPERATIVOS baseados no caráter de Deus (cf. Salmo
119.156a) e na obediência do salmista à Sua revelação. Esta é a essência da aliança (veja Tópico Especial:
Aliança).
1-2. atenta, Sl. 119.153, 159 - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
3. livra-me, Sl. 119.153 - BDB 322, KB 321, Piel IMPERATIVO
4. defenda a minha causa, Sl. 119.154 - BDB 936, KB 1224, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 35.23-24; 43.1
5. liberta-me, Sl. 119.154 - BDB 322, KB 321, Piel IMPERATIVO
6-8. vivifica-me, Sl. 119.154, 156, 159 - BDB 310, KB 309, Piel IMPERATIVOS
119.153 "minha aflição" A natureza exata da aflição nunca é declarada, mas há duas possibilidades principais.
1. Problemas e adversários enviados por Deus (cf. Salmo 119.67, 71)
2. inimigos pessoais (isso se encaixa melhor neste contexto)
a. Os ímpios, Sl. 119.155
b. Não procuram os Teus decretos, Sl. 119.155
c. Meus perseguidores, Sl. 119.157
d. Meus adversários, Sl. 119.157
e. Os infiéis, Sl. 119.158
f. Aqueles que não guardam a revelação de Deus, Sl. 119.158
▣ "pois não me esqueço da Tua lei" Lembre-se de que os Salmos estão escritos dentro do âmbito teológico da
aliança Mosaica baseada no desempenho (cf. Salmo 119.154b, 156b, 159b) O salmista destaca a sua fidelidade.
1. não me esqueço da Tua lei, Sl. 119.143, cf. Sl. 119.83, 109, 141
2. eles não procuram Teus decretos, mas eu sim (implícito), Sl. 119.155
3. não me desvio dos Teus testemunhos, Sl. 119.157
4. Eles não guardam a Tua palavra, mas eu sim (implícito), Sl. 119.158
5. Eu amo os teus preceitos, Sl. 119.159
119.154 "Defende a minha causa" Esta é uma palavra de julgamento. Um dia, toda a vida consciente (angélica e
humana) estará diante de Deus para dar conta do dom da vida (cf. Mt. 25.31-46; 2 Co. 5.10 e Ap. 20.1115). Romanos 8.31-39 registra este cenário como
1. Deus como juiz
2. Satanás como advogado de acusação
3. Jesus como o advogado de defesa dos seguidores fiéis
4. Anjos como os espectadores (cf. 1 Co. 4.9; Ef. 2.7; 3.10)
Esta frase também pode indicar YHWH como um "parente redentor" que defende em nome de um familiar (cf.
Lv. 25.23-28; Rt. 3; Jó 19.23-27; Pr. 23.11; Jr. 50.34; 51.36; Lm. 3.58).
119.155 "salvação" Veja Tópico Especial: Salvação (AT).
119.156-157 Observe as duas palavras da mesma raiz (BDB 912 I), "muitas", Sl. 119.156 e "muitos", Sl. 119.157.
Há muitos inimigos (cf. Salmo 119.157), mas há também um grande Deus (Sl. 119.156). Esta mesma verdade é
expressa em 1 Pedro, onde uma palavra (variada) descreve a:
1. tentação múltipla, 1 Pd. 1.6
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2. multiforme graça de Deus, 1 Pd. 4.10
119.158 "vi... senti desgosto" Isto parece duro para os crentes do NT. Mas lembre-se que esta é a aliança
Mosaica. As emoções humanas são frequentemente citadas em cenários hiperbólicos. O amor do salmista por
Deus e Sua Palavra faz com que ele reaja agressivamente (cf. Salmo 139.21) àqueles que:
1. rejeitam a Sua Palavra
2. aceitam apenas partes selecionadas Dela
3. fazem o papel de hipócrita
O próprio Deus revelou sua própria atitude (cf. Salmo 95.10) para com aqueles que rejeitam Sua revelação em
Levítico 26 e Deuteronômio 27-30. Para quem muito é dado, muito é cobrado (cf. Lucas 12.48). Os adversários do
salmista parecem ser companheiros israelitas.
119.160 Não há nenhum VERBO neste versículo. A NASB fornece dois VERBOS "ser".
▣ "tudo" Isto significa "o todo", que forma um paralelo melhor com a linha seguinte da poesia do que a
"essência".
▣ "verdade" Isto não é verdade versus mentira, mas fidelidade versus infidelidade. A palavra de Deus é
exatamente o oposto da palavra da humanidade caída. Veja o Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no
AT.
▣ "para sempre" Veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
▣ "justo" Veja Tópico Especial: Justiça.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.161-168 (Shin)
161
Príncipes me perseguem sem causa,
porém o que o meu coração teme é a Tua palavra.
162
Alegro-me nas Tuas promessas,
como quem acha grandes despojos.
163
Abomino e detesto a mentira;
porém amo a Tua lei.
164
Sete vezes no dia, eu Te louvo
pela justiça dos Teus juízos.
165
Grande paz têm os que amam a Tua lei;
para eles não há tropeço.
166
Espero, SENHOR, na Tua salvação
e cumpro os Teus mandamentos.
167
A minha alma tem observado os Teus testemunhos;
eu os amo ardentemente.
168
Tenho observado os Teus preceitos e os Teus testemunhos,
pois na Tua presença estão todos os meus caminhos.
119.161-168 Esta estrofe caracteriza-se por VERBOS perfeitos que denotam ação completa, acabada e cumprida. O
salmista está afirmando o que ele se transformou por causa de Deus e Sua revelação.
1. o meu coração teme é a Tua palavra, Sl. 119.161b, cf. Sl. 119.120
2. alegro-me nas Tuas promessas, Sl. 119.162a
3. abomino e detesto a mentira, Sl. 119.163a, cf. Sl. 119.104, 118; Pr. 13.5
4. eu amo a tua lei, Sl. 119.163b
5. eu te louvo, sete vezes por dia, Sl. 119.164a
6. aqueles que amam (isto é, dos quais o salmista é um) a Tua lei, Sl. 119.165a
7. espero na Tua salvação, Sl. 119.166a
8. eu cumpro os Teus mandamentos, Sl. 119.166b
9. minha alma observa os Teus testemunhos, Sl. 119.167a
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10. eu amo os teus testemunhos, Sl. 119.167b
11. eu observo os Teus preceitos e testemunhos, Sl. 119.168a
12. todos os meus caminhos estão diante de Ti, Sl. 119.168b
119.161a O termo "príncipes" (BDB 978) tem um amplo uso semântico que engloba líderes civis, tribais e
religiosos (cf. Salmo 119.23). O autor do Salmo 119 não estava nesta categoria social e muitas vezes foi
perseguido por aqueles no poder.
119.161b É surpreendente que esta linha da poesia expresse um temor maravilhado da revelação de Deus, e a
próxima linha fala de regozijar-se nele. No entanto, ambas as emoções são verdadeiras nas Escrituras. Isto traz
para a humanidade caída o temor, a esperança, a paz e a alegria!
A JPSOA traduz "teme" (BDB 808, KB 922, Qal PERFEITO) como "meu coração se emociona na Sua palavra"
para formar um paralelo com Sl. 119.162a.
119.162b A riqueza não está associada com coisas físicas, mas com um conhecimento da revelação de Deus e
uma vontade de agir sobre isto!
119.163 "sete vezes" Veja Tópico Especial: Números Simbólicos nas Escrituras.
119.165 Este versículo dá dois benefícios específicos de amar a revelação de Deus.
1. grande paz (veja Tópico Especial: Paz [shalom])
2. nenhum tropeço (BDB 506)
Outra maneira de expressar esta mesma verdade é encontrada em Pr. 3.1-12, 13-26, usando a imagem do
ensinamento e da sabedoria de um pai! Conhecer e seguir a Deus traz benefícios nesta vida e na próxima!
Lembre-se, a palavra "tropeçar" (BDB 506) é uma expressão idiomática relacionada com o conceito da
revelação de Deus como um caminho claramente marcado, suave, reto e livre de obstruções (Sl. 119.105; Pr.
6.23).
119.166 A esperança deste versículo é paralela ao "suspiro" de Sl. 119.174. A libertação de Deus é futura, mas
certa! Ele fará o que Ele prometeu (individualmente e coletivamente).
119.167 "tem observado" A obediência é crucial tanto no AT como no NT. A Nova Aliança (evangelho do NT)
de Jr. 31.31-34 mudou o mecanismo, mas não o propósito. Deus quer que o povo reflita Seu caráter às nações para
que possam vir a Ele e serem salvos! Veja Tópico Especial: Guardar.
O VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal PERFEITO) é repetido em Sl. 119.168 para dar ênfase!
119.168b A mesma verdade é a essência do Salmo 139. Deus conhece plenamente o coração e a mente de cada
uma de Suas criações especiais (isto é, os seres humanos, cf. 1 Sm. 16.7; 1 Rs. 8.39; 1 Cr. 28.9; Sl. 7.9; 17.3;
66.10; Jr. 11.20; 17.10; 20.12; Lc. 16.15; At. 1.24).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 119.169-176 (Tav)
169
Chegue a Ti, SENHOR, a minha súplica;
dá-me entendimento, segundo a Tua palavra.
170
Chegue a minha petição à Tua presença;
livra-me segundo a Tua palavra.
171
Profiram louvor os meus lábios,
pois me ensinas os Teus decretos.
172
A minha língua celebre a Tua lei,
pois todos os Teus mandamentos são justiça.
173
Venha a Tua mão socorrer-me,
pois escolhi os Teus preceitos.
174
Suspiro, SENHOR, por Tua salvação;
a Tua lei é todo o meu prazer.
175
Viva a minha alma para louvar-Te;
ajudem-me os Teus juízos.
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176

Ando errante como ovelha desgarrada; procura o Teu servo,
pois não me esqueço dos Teus mandamentos.
119.169-176 Esta última estrofe é caracterizada por JUSSIVOS, três deles são seguidos por IMPERATIVOS (Sl.
119.169, 170, 176).
1. chegue a Ti, SENHOR, a minha súplica, Sl. 119.169a - BDB 897, KB 1132, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO
2. dá-me entendimento, Sl. 119.169b - BDB 106, KB 122, Hiphil IMPERATIVO
3. chegue a minha petição à Tua presença, Sl. 119.170a - BDB 97, KB 112, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido JUSSIVO; Observe o paralelo entre Sl. 119.169 e 170a
4. livra-me, Sl. 119.170b - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
5. profiram louvor os meus lábios, Sl. 119.171a - BDB 615, KB 665, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido
JUSSIVO

6.
7.
8.
9.
10.

a minha língua celebre, Sl. 119.172a - BDB 777, KB 854, Qal JUSSIVO
venha a Tua mão socorrer-me, Sl. 119.173a - BDB 224, KB 243, Qal JUSSIVO
viva a minha alma, Sl. 119.175a - BDB 310, KB 309, Qal JUSSIVO
para louvar-Te, Sl. 119.175a - BDB 237, KB 248, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
ajudem-me os Teus juízos, Sl. 119.175b - BDB 740, KB 810, Qal IMPERFEITO usado em um
sentido JUSSIVO
11. procura o Teu servo, Sl. 119.176a - BDB 134, KB 152, Piel IMPERATIVO
O Salmo termina com uma infinidade de pedidos de oração!
119.171-173 Observe como a segunda linha de cada versículo explica o motivo do pedido.
119.176a Esta imagem do povo de Deus como ovelhas desgarradas também é encontrada em
Is. 53.6; Jr. 50.6; Ez. 34.2-19; Zc. 10.2-3. Aqui as imagens são
1. Deus como Pastor - Salmo 23; Ezequiel 34
2. O Messias como Pastor - Zacarias 10-11; João 10.1-18
É fundamentado. Ovelhas precisam de cuidados constantes, pessoais e protetivos!
O IMPERATIVO de Sl. 119.176b lembra a um de Mt. 18.12-14 e Lc. 15.4-7. Deus "procura" ovelhas
perdidas! Aleluia!
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SALMO 120
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Libertação
dos Traiçoeiros
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões

Súplica por ajuda por
causa dos inimigos
amargos

Uma Oração de Exílio pela
Libertação dos Inimigos
(Um Lamento)

Uma oração por ajuda

Os Inimigos da Paz

120.1-4

120.1-2

120.1-2

120.1-2

120.1-2

120.3-4

120.3-4

120.3-4

120.3-4

120.5-7

120.5-7

120.5-7

120.5

120.5-7

120.6-7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 120.1-4
1
Na minha angústia, clamo ao SENHOR,
e Ele me ouve.
2
SENHOR, livra-me a alma dos lábios mentirosos,
da língua enganadora.
3
Que te será dado ou que te será acrescentado,
ó língua enganadora?
4
Setas agudas do valente
e brasas vivas de zimbro.
120.1 "Na minha angústia" Exatamente qual o problema (BDB 865 I, SUBSTANTIVO FEMININO) não é declarado,
mas é de alguma forma relacionado com:
1. lábios mentirosos, Sl. 120.2a
2. língua enganadora, Sl. 120.2b, 3b
A raiz etimológica do VERBO relacionado (BDB 864) denota o que liga ou restringe. Usado metaforicamente para
algo estreito, apertado, ou em um lugar comprimido. A mesma raiz é usada para descrever um adversário ou
inimigo (BDB 865 III).
Este conceito de "restrição" é o oposto do cenário hebraico de espaço, abertura e liberdade.
▣ "Clamo ao SENHOR" Em momentos de aflição os seguidores fieis se voltam para YHWH em oração e Ele
ouve (os VERBOS denotam um evento passado). Veja Tópico Especial: Oração Eficaz.
O nome para a Divindade é YHWH, o nome da aliança para o Deus de Israel. Veja Tópico Especial: Nomes
para a Divindade.
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120.2 "livra-me dos lábios mentirosos" O VERBO (BDB 664, KB 717) é um HIPHIL imperativo. Denota uma
oração intensa. O significado básico desta raiz em Hiphil é "caçar", como presa na boca de um predador.
O termo "alma" (BDB 659) é nephesh, que denota uma força vital. Veja nota completa em Gn. 35.18.
▣ "lábios mentirosos... língua enganadora" Estas palavras são um sinônimo hebraico em uma relação
paralela. Veja Tópico Especial: Poesia Hebraica.
120.3 O salmista se dirige diretamente a seus oponentes. Ele afirma que YHWH lhes dará o que eles merecem
(AB, p. 196, UBS Handbook, p.1048).
120.4 O cenário de Sl. 120.4 é a resposta à pergunta de Sl. 120.3. É assim que YHWH responderá a essas "línguas
enganadoras" (cf. Salmo 7.13).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 120.5-7
5
Ai de mim, que peregrino em Meseque
e habito nas tendas de Quedar.
6
Já há tempo demais que habito
com os que odeiam a paz.
7
Sou pela paz; quando, porém, eu falo,
eles teimam pela guerra.
120.5 "Meseque... Quedar" Estes parecem ser exemplos de exploração (cf. Ezequiel 27.13, 21). Possivelmente o
salmista está atribuindo aos seus oponentes as qualidades violentas e pecaminosas desses grupos nacionais.
A outra opção é vê-los como opostos geográficos, um para o extremo norte e outro para o sul. Em caso
afirmativo, é um cenário de:
1. "livra-me realmente destas pessoas odiosas"
2. "Por favor, não me deixe estar tão longe do templo"
120.6-7 Isso sugere que os atacantes do salmista são inimigos políticos que querem conflitos militares.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Quem está atacando o salmista?
2. Explique o cenário de Sl. 120.4.
3. Por que existe dois grupos étnicos mencionados em Sl. 120.5?
4. Como Sl. 120.6 e 7 explica ou define o possível cenário histórico?
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SALMO 121
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR o Guardião de
Israel
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões

Deus, a ajuda daqueles
que o procuram

Uma Liturgia de
Bênção

O SENHOR Nosso Protetor

O Guardião de Israel

121.1-4

121.1-2

121.1-2

121.1-2

121.1-2

121.3-4

121.3-4

121.3

121.3-4

121.4-6
121.5-8

121.5-6

121.5-6

121.7-8

121.7-8

121.5-6
121.7-8

121.7-8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 121.1-4
1
Elevo os olhos para os montes:
de onde me virá o socorro?
2
O meu socorro vem do SENHOR,
que fez o céu e a terra.
3
Ele não permitirá que os teus pés vacilem;
não dormitará aquele que te guarda.
4
É certo que não dormita,
nem dorme o guarda de Israel.
121.1-8 Todos os VERBOS são IMPERFEITOS. Eles denotam o atual e contínuo cuidado e proteção Divina.
Existe a possibilidade, dependendo de quantos oradores há neste Salmo, que em Sl. 121.3, os
verbos IMPERFEITOS sejam usados em um sentido JUSSIVO (ou seja, pedidos de oração, NJB, NET).
121.1 "Elevo os olhos para os montes" Esta é uma imagem que indica como uma pessoa confia (cf. Sl. 123.1;
141.8).
▣ "para os montes" Observe que está no PLURAL, o que pode denotar:
1. criação, cf. Sl. 87.1
2. o templo no Monte Moriá (ou seja, PLURAL DE MAJESTADE, veja Tópico Especial: Moriá)
3. imagens de força, estabilidade e longevidade
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4. proteção (cf. Salmo 125.1-2)
5. se a Introdução MT, "Canções de ascensão" significa canções de peregrinos no caminho para Jerusalém,
então ver as colinas de Judá significava que eles estavam perto do templo
6. é possível que isto deveria ser um contraste com a adoração Ba'al feita nos lugares altos (cf. 2 Reis 23.414). Alguns olharam para os deuses da fertilidade, mas os seguidores fiéis olharam para YHWH
somente. Veja Tópico Especial: Monoteísmo.
▣ "de onde me virá o socorro" Salmo 121.2 torna óbvio que a ajuda não é um monte física, mas o Deus da
criação (cf. Sl. 121.2) e da Aliança (cf. Salmo 121.4).
121.2 "do SENHOR " Este é o nome da aliança para a Divindade - YHWH. Veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade.
▣ "Que fez o céu e a terra" Isto refere-se à criação física deste planeta (cf. Salmos 102.25; 115.15; 124.8; 134.3;
146.6). Esta é uma alusão a Gênesis 1.
Observe como YHWH é caracterizado.
1. Criador, Sl. 121.2
2. Sustentador, Sl. 121.3a, 51
a. Indivíduo, cf. Sl. 121.7b, 8
b. Corporativo, cf. Sl. 121.4
3. observador vigilante, cf. Sl. 121.3b
4. sombra, Sl. 121.5-6 (veja Tópico Especial: Sombra como uma metáfora para proteção e cuidado)
5. Guarda Perpétuo (o VERBO BDB 1036, KB 1581, é usado em Salmos 121.3, 4, 5, 7 [duas vezes], e 8).
121.3 "pés vacilem" Esta é uma imagem hebraica comum que:
1. fala de uma vida divina como uma estrada / direção / caminho claro e reto, (cf. Salmo 139.24)
2. fala do mal como um desvio do caminho claramente marcado (isto é, revelação) de Deus ou um tropeço no
caminho
▣

"não dormitará" Deus está sempre vigiando
1. Sua criação
2. O seu povo
Não como Baal, que dorme, cf. 1 Rs. 18.27; Ez. 6.13; 18.6, 12, 15. É possível que o "sono" fosse uma metáfora da
inatividade de YHWH (cf. Salmo 7.6; 44.23; 73.20; 78.65). No entanto, em Seu tempo Ele age para Seu povo.
O Salmo 121.4 repete esta mesma verdade num sentido corporativo. Deus tem um plano para Israel. Veja
o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 121.5-8
5
O SENHOR é quem te guarda;
o SENHOR é a tua sombra à tua direita.
6
De dia não te molestará o sol,
nem de noite, a lua.
7
O SENHOR te guardará de todo mal;
guardará a tua alma.
8 O SENHOR guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre.

121.6 Este é um cenário de:
1. ataque militar
2. ataque demoníaco (veja Tópico Especial: O Demônio no AT)
Observe a frase "protege / guarda de todo mal" em Sl. 121.7a. É certamente possível que esta frase seja uma
expressão idiomática hebraica para todos os problemas.
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121.7 "guardará a tua alma" Que promessa maravilhosa de cuidado e proteção individual! Ele é "com" e "por"
seus seguidores fiéis. Nós não estamos sozinhos e nossa vida tem propósito!
121.8a Este é um cenário hebraico para o vigilante cuidado de Deus sobre toda a vida de Seus fiéis seguidores (cf.
Dt. 28.6; 139.1-6).
Observe a típica maneira hebraica de usar dois opostos como uma maneira de incluir tudo.
1. céu - terra, Sl. 121.2
2. sol - lua, Sl. 121.6
3. saída - entrada, Sl. 121.8
121.8b Há certamente um elemento de eternidade neste versículo, como há em Sl. 23.6. A vida após a morte é
velada no AT, mas a revelação progressiva do NT esclarece a verdade!
▣ "para sempre" Veja o Tópico Especial: Sempre ('olam).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A que monte ou montanhas o Sl. 121.1 se refere?
2. Por que Deus é mencionado como criador neste Salmo?
3. Explique os cenários do AT do Sl. 121.3a.
4. Por que Israel é introduzido em Sl. 121.4? Como o aspecto corporativo da proteção e cuidado se aplica?
5. Explique a imagem de "sombra" em Sl. 121.5b
6. A que "todo o mal" de Sl. 121.7a se refere?
7. Há uma referência à vida após a morte em Sl. 121.8b?
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SALMO 122
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Paz de
Jerusalém
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensão,
de Davi

A alegria de ir à casa
do SENHOR

Uma canção louvando a
Sião como o objetivo do
peregrino

Em louvor a Jerusalém

Clamada seja Jerusalém

122.1-5

122.1-2

122.1-2

122.1-2

122.1-2

122.3-5

122.3-5

122.3-5

122.3-5

122.6-9

122.6-9

122.6-9

133.6-7

122.6-9

122.8-9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 122.1-5
1
Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do SENHOR.
2
Pararam os nossos pés
junto às tuas portas, ó Jerusalém!
3
Jerusalém, que estás construída
como cidade compacta,
4
para onde sobem as tribos, as tribos do SENHOR,
como convém a Israel,
para renderem graças ao nome do SENHOR.
5
Lá estão os tronos de justiça,
os tronos da casa de Davi.
122.1 "me disseram" Este salmo descreve uma peregrinação ao templo, provavelmente em um dia de festa anual
(cf. Salmo 122.4; Levítico 23) ou um chamado para um evento especial.
O "eles" se referiria:
1. aos companheiros de peregrinação já no caminho de Jerusalém
2. os levitas locais recebendo os peregrinos em Jerusalém
3. a cenários litúrgicos
Jerusalém era o "lugar especial" da morada de Deus durante a Monarquia Unificada e a Monarquia
Dividida. Depois do exílio babilônico e dos judeus terem sido autorizados a retornar (isto é, o decreto de Ciro,
538 AC), tornou-se ainda mais preciosa para os israelitas restaurados.
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122.2 A imagem de "pés" ou "andar" é parte da linguagem teológica de uma vida de acordo com Deus. A vontade
de Deus era um caminho claramente revelado. O objetivo final era chegar à presença de Deus no templo. Isso
também funcionava para a comunhão do fim da vida com Deus (cf. Jó 14.13-17; Salmos 23.4-6).
▣ "Jerusalém" Veja Tópico Especial: Moriá, Salem, Jebus, Jerusalém, Sião.
122.3 Este é um versículo incomum. É difícil saber exatamente o que está sendo afirmado ou
elogiado. O VERBO (BDB 287, KB 287, Pual PERFEITO) é basicamente utilizado para juntar
coisas. No Pual denota
1. cortinas do tabernáculo - Ex. 28.7
2. parede de construção rápida pós-exílica em Jerusalém - Ne. 4.6
3. aliados - Sl. 94.20
4. pessoas que vivem juntas - Ec. 9.4
Aqui parece denotar um plano da cidade bem-projetado e bem-conectado.
122.4 Em Deuteronômio, Moisés instrui Israel a ir a um lugar específico para adorar YHWH (por exemplo,
Deuteronômio 16.16). Este versículo alude a esses encontros anuais de adoração (cf. Levítico 23).
NASB
"convém"
NKJV, LXX,
Peshitta
"testemunho"
NRSV
"foi decretado"
TEV
"mandamento"
NJB
"um sinal"
JPSOA
"foi ordenado"
REB
"o dever"
Este substantivo FEMININO (BDB 730) é normalmente traduzido como "testemunho". Veja Tópico Especial:
Termos Usados para a Revelação de Deus.
É interessante que o manuscrito DSS use "a comunidade de Israel" em vez da FRASE NOMINAL. Alguns
tradutores assumiram que Sl. 122.3b também se refere a uma comunidade de "povos unidos".
▣ "Israel" Ver Tópico Especial: Israel (o nome).
▣ "renderem graças" Refere-se a
1. liturgia
2. oferta (sacrifício)
▣ "ao nome do SENHOR " Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
No Salmo 122.4c é usado o nome completo da aliança - YHWH (BDB 217), mas a abreviatura YH (BDB 219)
é usada em 122.4a.
122.5 O "trono" representava:
1. decisões legais - Dt. 17.8
2. realeza - Sl. 89.4, 29, 36; 132.12
A promessa de Deus a Davi sobre seus descendentes é encontrada em 2 Samuel 7 e no aspecto messiânico em
Isaías 9; 11; Miquéias 5. Veja Tópico Especial: Messias.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 122.6-9
6
Orai pela paz de Jerusalém!
Sejam prósperos os que te amam.
7
Reine paz dentro de teus muros
e prosperidade nos teus palácios.
8
Por amor dos meus irmãos e amigos,
eu peço: haja paz em ti!
800

9

Por amor da Casa do SENHOR, nosso Deus,
buscarei o teu bem
122.6-9 Esta estrofe denota um chamado à oração.
1. Qal IMPERATIVO - Sl. 122.6a
2. dois JUSSIVOS - Sl. 122.6b, 7a
3. Dois COORTATIVOS - Sl. 122.8b, 9b
Pelo fato de Jerusalém ser a capital do Reino de Davi e o local permanente do templo, ela tinha um lugar
especial de ênfase no AT.
No entanto, eu penso que o NT universalizou as promessas nacionais a Israel para incluir toda a humanidade. O
foco da fé bíblica não é mais o templo em Jerusalém, mas um templo novo e superior em Jesus (cf. o livro de
Hebreus). Nem Jesus, nem nenhum Apóstolo jamais reafirmou as promessas nacionais e geográficas a Israel. Eu
sei que isto é diferente do que você lê / ouve de muitos autores / pregadores, seminários. Verifique os seguintes
Tópicos Especiais antes de rejeitar esta afirmação teológica.
1. Tópico Especial: Por que as Promessas da Aliança do AT parecem tão diferentes das Promessas da Aliança
do NT?
2. Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH
122.6 "paz" O termo (veja Tópico Especial: Paz [shalom]), "paz" (BDB 1022) faz parte do nome
"Jerusalém". Lembre-se que o local do templo era o Monte Moriá (cf. Gênesis 22). Em Gênesis 14 é chamado
"Salém". Esses jogos de palavras não são muito etimológicos como os de sons em hebraico, mas as palavras não
são hebraicas.
Observe a quantidade de jogos fonéticos em Sl. 122.6.
1. orar  שׁאל- (BDB 981, KB 1371)
2. paz  שׁלום- (BDB 1022)
3. Jerusalém  ורישׁםל- (BDB 436)
4. prosperar  שׁלה- (BDB 1017, KB 1503)
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A qual período da história de Israel se refere este Salmo?
2. Como Sl. 122.5 está relacionado com 2 Samuel 7?
3. Os cristãos ainda devem orar pela paz e prosperidade de Jerusalém?
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SALMO 123
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Ajuda DO
SENHOR
Introdução MT
Uma Canção de Ascensões

Oração pela libertação do
desprezo

Oração pela Libertação dos
Inimigos
(Um Lamento)

Uma oração
pela
misericórdia

Oração na angustia

123.1-2

123.1-2

123.1-2

123.1-2

123.1-2b
123.2c-f

123.3-4

123.3-4

123.3-4

123.3-4

123.3-4b
123.4c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 123.1-2
1
A ti, que habitas nos céus,
elevo os olhos!
2
Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores,
e os olhos da serva, na mão de sua senhora,
assim os nossos olhos estão fitos no SENHOR, nosso Deus,
até que se compadeça de nós.
123.1 Isto é semelhante a Sl. 121.1 (erguer os olhos era um gesto de oração). Em Sl. 121.2 "o céu" se refere à
atmosfera acima da terra (cf. Gn. 1.1), mas aqui se refere ao trono de Deus (cf. Salmo 11.4; 103.19; Isaías
66.1). Veja Tópicos Especiais
1. Tópico Especial: Céu
2. Tópico Especial: Os Céus e o Terceiro Céu
Como é comum no Saltério, há uma fluidez entre o indivíduo e o corporativo. Este Salmo começa com o "Eu",
mas se move rapidamente para "nós".
123.2 A palavra "mão" (BDB 388, veja Tópico Especial: Mão) é uma expressão idiomática sobre poder (ou seja,
mestre, senhora). YHWH é a última fonte de poder e senhorio. Seu povo olha para Ele.
▣ "no SENHOR nosso Deus" Isto é semelhante ao título usado pela primeira vez em Gn. 2.4, que combina
YHWH e Elohim. Eloh é provavelmente a forma SINGULAR. Este duplo título combina duas características do
Deus de Israel.
1. criador, sustentador, provedor de toda a vida neste planeta - Elohim
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2. Salvador, Deus que faz a aliança - YHWH
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "até que se compadeça de nós" A situação do salmista está descrita em Sl. 123.3-4. Ele é paciente pois Deus
agirá em seu nome (Qal IMPERFEITO). Ele invoca a Deus em oração duas vezes em Sl. 123.3
(dois Qal IMPERATIVOS) para agir em seu nome em compaixão e misericórdia (BDB 335, KB 334).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 123.3-4
3
Tem misericórdia de nós, SENHOR, tem misericórdia;
pois estamos sobremodo fartos de desprezo.
4
A nossa alma está saturada
do escárnio dos que estão à sua vontade
e do desprezo dos soberbos.
123.3b-4 Como tantas vezes no Saltério o autor se sente atacado (aqui ele também expressa o aspecto
coletivo). Aqui estão os israelitas ricos e poderosos (cf. Isaías 32.11; Amós 6.1). Suas ações o enchem de
"desprezo" (BDB 100) e "escarnio" (BDB 541). É certamente possível que os Salmos 122 e 123 reflitam o
período de Esdras e Neemias. Muitas vezes esses tipos de pessoas agem como se fossem os mestres, mas o
salmista sabe que YHWH é o mestre verdadeiro e definitivo. A vida muitas vezes é injusta e exige oração
paciente e uma visão de mundo adequada!
A UBS Handbook (p. 1059) afirma que "a linguagem dos versículos 3-4 implica que os inimigos são
estrangeiros, e não irmãos israelitas". Mas não vejo nada em Sl. 123.3-4 que prove isso, e os problemas da
Jerusalém pós-exílica se encaixam melhor neste contexto.
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SALMO 124
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pelo Resgate dos
Inimigos
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões,
de Davi

O SENHOR, a defesa de
Seu povo

Ação de Graças por uma
Libertação Nacional

Deus, o protetor de Seu
povo

O Salvador de Israel

124.1-5

124.1-5

124.1-5

124.1

124.1-3

124.2-5
124.4-5
124.6-8

124.6-8

124.6-7
124.8

124.6-8

124.6-7
124.8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 124.1-5
1
Não fosse o SENHOR, que esteve ao nosso lado,
Israel que o diga;
2
não fosse o SENHOR, que esteve ao nosso lado,
quando os homens se levantaram contra nós,
3
e nos teriam engolido vivos,
quando a sua ira se acendeu contra nós;
4
as águas nos teriam submergido,
e sobre a nossa alma teria passado a torrente;
5
águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma.
124.1-5 Esta é uma estrofe litúrgica relacionada com a libertação da nação de Israel de um invasor estrangeiro. O
cenário histórico exato não é indicado.
O salmista usa imagens poderosas para transmitir a libertação de YHWH.
1. Ele está do lado deles, Sl. 124.2.
2. o inimigo teria engolido Israel, Sl. 124.3a
3. o inimigo acendeu sua ira contra Israel, Sl. 124.3b
4. o inimigo, como um dilúvio, teria submergido Israel, Sl. 124.4-5
124.1 "Israel que o diga" Este é um Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO. A resposta teria sido citada
em uma celebração de vitória nacional (cf. Salmo 129.1).
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124.3a O cenário de "engolir" (BDB 118, KB 134) vem
1. da personificação da terra (isto é, a morte, o Sheol, cf. Ex. 15.12), engolindo os levitas rebeldes durante o
período de peregrinação no deserto (cf. Números 16.30, 32; Deuteronômio 11.6)
2. do ataque de um animal predador (cf. Salmo 35.25; Provérbios 1.12; Amós 2.16); Isso é afirmado
especificamente em Sl. 124.6b
124.3b A imagem de ira como se ascendendo é usada pela primeira vez em Gênesis 39.19. O fogo é usado
frequentemente como um significado de:
1. julgamento
2. ira
3. limpeza
Veja Tópico Especial: Fogo.
124.4-5 A imagem da água / inundação como problemas da vida é recorrente no AT (isto é, Jó 22.11; 38.34;
Salmo 32.6; 66.12; 69.2; 144.7; 43.2; Lm. 3.54). É usado para uma invasão em Is. 8.7-8 e Jr. 51.34, como neste
Salmo. Assim como as águas das cheias cobrem a terra, os exércitos invasores também fazem isso. A outra
metáfora comum para isso foi uma infestação de gafanhotos (cf. Joel).
Sempre que a água é vista como um inimigo da humanidade, pode haver uma alusão à YHWH derrotando o
caos das águas (cf. Salmo 29.3, 10; 74.12-17; 89.9-10; 93.3-4). Este tema é parte de YHWH como criador (cf.
Salmo 124.8).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 124.6-8
6
Bendito o SENHOR,
que não nos deu por presa aos dentes deles.
7 Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros;
quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres.
8
O nosso socorro está em o nome do SENHOR,
criador do céu e da terra.
124.6-8 YHWH é BENDITO (BDB 138, KB 159, Qal PARTICÍPIO PASSIVO) por Sua libertação nacional de Israel. A
libertação é caracterizada como:
1. escapar de um animal predatório (isto é, Salmo 7.2)
2. escapar de um caçador / armadilha de pássaros (cf. Salmo 91.3; 119.110; Pr. 6.5)
124.7b Pergunta-se se essa linha de poesia pretende transmitir a destruição do exército invasor.
124.8a O nome representa a pessoa. Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
124.8b Esta é uma frase estabelecida (cf. Salmo 102.25; 121.2; 124.8; 134.3; 146.6) que afirma a singularidade do
Deus de Israel. Veja Tópico Especial: Monoteísmo.
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SALMO 125
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR circunda o Seu
povo
Introdução MT
Uma canção de Ascensões,
de Davi

O SENHOR, a Força de
Seu Povo

Oração pela Libertação
dos Inimigos Nacionais
(Um Lamento)

A Segurança do Povo
de Deus

Deus protege seus fiéis

125.1-3

125.1-2

125.1-5

125.1-2

125.1-2

125.3-5b

125.3

125.3
125.4-5

125.4

125.4

125.5a-c

125.5a-b
125.5c

125.5c

125.5d

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 125.1-3
1
Os que confiam no SENHOR
são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
2
Como em redor de Jerusalém estão os montes,
assim o SENHOR, em derredor do seu povo,
desde agora e para sempre.
3
O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos,
para que o justo não estenda a mão à iniquidade.
125.1a "os que confiam no SENHOR" Esta é a condição-chave da fé bíblica. O conceito é recorrente no Saltério
(BDB 105, KB 120, cf. Salmo 9.10; 21.7; 22.4-5; 25.2; 26.1; 28.7; 32.10; 37.3; 40.4; 55.23; 56.4, 11; 62.8; 84.12;
91.2; 112.7; 115.9, 10, 11; 125.1; 143.8). Muitas vezes, o mesmo conceito é expresso como:
1. confiam no nome - Sl. 33.21
2. confiam na misericórdia - Sl. 13.5; 52.8
3. confiam na palavra - Sl. 119.42
4. confiam na salvação - Sl. 78.22
A palavra teologicamente relacionada a confiança (BDB 52) é explicada no Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e
Fidelidade no AT. O contraponto grego é explicado no Tópico Especial: Crer, Confiar no NT.
Eu creio que existem vários elementos básicos para uma verdadeira e madura fé / confiança bíblica.
1. arrependimento (veja Tópico Especial: Arrependimento no AT)
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2. fé / confiança / crença
3. obediência (veja Tópico Especial: Guardar)
4. perseverança (veja Tópico Especial: Perseverança)
125.1b Para ver a nota teológica completa e dois Tópicos Especiais sobre estas promessas a Israel nacional, veja
nota em Sl. 122.6-9.
A LXX faz essa linha de poesia se referir a YHWH (ou seja, "aquele que habita em Jerusalém nunca será
abalado"). Aparentemente isso vem do título de YHWH em Sl. 9.11.
125.2 A imagem de "montanhas" é usada em vários sentidos (veja nota em Sl. 121.1). Aqui se refere à proteção
que elas fornecem contra os invasores. YHWH é o escudo e protetor do Seu povo!
▣ "para sempre" O termo (BDB 761) é usado em Sl. 125.1 e 2. Tem várias conotações relacionadas com a
fidelidade da aliança. Veja o Tópico Especial: Pra Sempre ('olam).
125.3 "o cetro" Esta (BDB 986) é uma metáfora para a realeza (ou seja, YHWH como Rei, cf. Salmo 45.6). Ela é
usada pela primeira vez em um sentido messiânico em Gn. 49.10 para um futuro rei judeu, Davídico (cf. 2 Samuel
7). Aqui a promessa de que nenhum (1) rei estrangeiro ou (2) rei idólatra judeu reinará sobre o povo de Deus. É
óbvio que essa promessa é condicional (isto é, Sl. 125.3b, 4).
O cronograma de Sl. 125.3 é incerto.
1. o inimigo agora controla Israel (presente)
2. o inimigo controlou Israel (passado)
3. o inimigo nunca controlará Israel (futuro)
▣ "ímpios" Isto pode referir-se a
1. um governante pagão estrangeiro
2. um governante israelita idólatra
Denota alguém que se desvia dos requisitos da aliança de YHWH.
NASB
"não permanecerá sobre a sorte"
NRSV, JPSOA,
REB
"a terra atribuída"
TEV
"não reinará sempre sobre a terra"
NJB
"não virá a repousar sobre a herança"
LXX
"sobre o loteamento"
O hebraico possui uma PREPOSIÇÃO e um SUBSTANTIVO (BDB 174), que indica a herança. O cenário vem do
relato de Josué (isto é, Josué 12-19) sobre a divisão divinamente guiada da terra de Canaã para as tribos hebraicas,
lançando sortes (veja Salmos 16.5).
▣ "o justo" Veja Tópico Especial: Justiça.
▣ "mãos" Veja Tópico Especial: Mão.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 125.4-5
4
Faze o bem, SENHOR, aos bons
e aos retos de coração.
5
Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas,
levá-los-á o SENHOR juntamente com os malfeitores.
Paz sobre Israel!
125.4 "Faze o bem" Este é um HIPHIL imperativo (BDB 405, KB 408). Deus é "bom" (BDB. 373 II, -cf. Sl. 86.5;
100.5; 106.1) e seu povo deve refleti-Lo (Deuteronômio 8.16).
Ambas as palavras hebraicas para "bom" são usadas neste versículo.
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125.5 Observe como Sl. 125.4-5 caracteriza dois tipos de pessoas ("aqueles que..."). Isso é conhecido como "os
dois caminhos" (cf. Dt. 30.15, 19; Salmo 1.1). O relacionamento de alguém com Deus pode ser visto pela maneira
como ele / ela vive a vida (cf. Mateus 7.15-23)! A vida eterna tem características observáveis!
▣ "sendas tortuosos" Um caminho tortuoso (BDB 785) é o oposto exato do caminho justo (cf. Salmo 5.8;
139.24; 143.10).
Observe as maneiras paralelas de descrever as pessoas:
1. "aqueles que são bons"
2. "os que são retos de coração"
3. "aqueles que se voltam para os seus caminhos tortuosos"
4. "os que praticam a iniquidade"
▣ "Paz sobre Israel" A paz só pode estar sobre um Israel crente, fiel e justo. No NT isso se refere aos seguidores
de Jesus Cristo (cf. Gálatas 6.16). Note também Rm. 2.28-29; 9.6; Gl. 3.7, 29; Fp. 3.3! O AT deve ser interpretado
através da revelação mais completa de Jesus e o NT!
O Deus da Paz e o Príncipe da Paz desejam paz para aqueles que confiam Neles! Veja Tópico Especial: Paz
(shalom).
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SALMO 126
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ação de Graças pelo
Retorno do Cativeiro
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões

Um alegre retorno a
Sião

Uma oração pela
libertação do infortúnio
nacional

Uma oração pela
libertação

Canção dos exilados que retornam

126.1-3

126.1-3

126.1-3

126.1-3

126.1-2b
126.2c-3

126.4-6

126.4

126.4

126.5-6

126.5-6

126.4-5

126.4-5

126.6

126.6

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 126.1-3
1
Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião,
ficamos como quem sonha.
2
Então, a nossa boca se encheu de riso,
e a nossa língua, de júbilo;
então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o SENHOR tem feito por eles.
3
Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós;
por isso, estamos alegres.
126.1-3 Essa estrofe contrasta os sentimentos dos israelitas de serem levados cativos para o exílio com o
sentimento de grande alegria ao retornar a Judá, Jerusalém e ao templo.
O problema para os intérpretes é que os VERBOS hebraicos não carregam um elemento de tempo, somente o
contexto pode determinar passado, presente ou futuro! Portanto, este primeiro versículo poderia ser:
1. uma afirmação de um ato passado
2. uma esperança para um ato futuro
3. um ato passado, Sl. 126.1; uma oração para YHWH fazê-lo novamente, Sl. 126.4
126.1 "restaurou" Este verbo (BDB 996, KB 1427, Qal INFINITIVO CONSTRUCTO) tem um vasto
campo SEMÂNTICO. É uma palavra comum usada para "arrependimento" (veja Tópico Especial: Arrependimento
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no AT) o significado básico é "virar" ou "retornar". A segunda conotação parece estar envolvida com Sl. 126.1
(JPSOA, com base no Salmo 85.1, usa "restabelecer", veja também Sl. 14.7; 53.6).
Uma vez que vários dos "Salmos de Ascensão" refletem o período de Esdras / Neemias (isto é, o decreto de
Ciro de 538 AC), este Salmo também pode refletir esse período pós-exílico.
Uma nota teológica sobre a sua libertação do cativeiro / exílio deve ter sido precedida pela sua primeira volta a
YHWH.
▣ "sorte" Há uma possível emenda (aqui e em Salmo 126.4) seguida pela JPSOA, "Quando YHWH restaura as
fortunas de Sião").
1. trouxe de volta - ( שׁיבתBDB 1000 II), MT
2. restaurar - ( שׁבותBDB 986), JPSOA, cf. Sl. 85.1
O termo "fortunas" denota prosperidade (nota de rodapé da TEV). Seria o sinal visível de uma aliança
restaurada com YHWH e suas bênçãos prometidas (cf. Levítico 26, Deuteronômio 27-30).
▣ "Sião" Veja o Tópico Especial: Sião.
"ficamos como quem sonha" Esta é a primeira de várias frases descritivas que expressam a alegria daqueles que
retornaram.
1. Sl. 126.1b
2. Sl. 126.2a
3. Sl. 126.2b
4. Sl. 126.2c-d
5. Sl. 126.3
Esses sentimentos eram o resultado desejado de um relacionamento com YHWH.
A DSS e a LXX veem a palavra hebraica "sonho", ( חלםBDB 321 II) como referindo-se a "ser saudável",
"forte" (cf. REB); A raiz soletrada é exatamente a mesma. A Peshitta usa "nós éramos como aqueles que se
alegram."
126.2c-d "entre as nações se dizia" Esta frase enfatiza afirmação teológica central de que YHWH queria usar
Seu relacionamento com Israel como um caminho para alcançar as nações (cf. Salmo 46.10). Veja o Tópico
Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 126.4-6
4
Restaura, SENHOR, a nossa sorte,
como as torrentes no Neguebe.
5
Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.
6
Quem sai andando e chorando, enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
126.4a Este IMPERATIVO (como o INFINITIVO CONSTRUCTO do Salmo 126.1a) é difícil de entender. Se Sl. 126.1
afirma o retorno dos cativos, por que Sl. 126.4 é uma oração para o seu retorno? É por isso que a JPSOA usa o
modelo de Sl. 85.1 para afirmar que se refere ao retorno da prosperidade.
126.4b Esta é uma metáfora geográfica relacionada aos canais de água no deserto (isto é, Neguebe) chamado de
wadis. Quando eles estavam cheios de água, era uma imagem de uma grande bênção de abundância agrícola
futura (cf. Levíticos 26; Deuteronômio 27-30).
126.5-6 A promessa de abundância de água em Sl. 126.4b é estendida a outras expressões idiomáticas
agrícolas. As "lágrimas" (BDB 199) referem-se a:
1. lágrimas de alegria na restauração da aliança (isto é, a volta de Israel a terra que emana leite e mel)
2. os resultados do arrependimento de Israel
126.6 Há dois exemplos da forma gramatical de intensificação neste versículo. Duas vezes o
verbo INFINITIVO ABSOLUTO e IMPERFEITO de uma raiz hebraica são usados.
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1. quem sai andando - BDB 229, KB 246
2. voltará - BDB 9, KB 112
Aqueles que plantarem na fé / arrependimento com certeza colherão (cf. Deuteronômio 30.1-10)!
NASB
"feixes"
NKJV, NRSV
" semente da colheita"
REV, NJB,
LXX
" transportando a semente"
JPSOA
"saco de sementes"
Esta palavra (BDB 604 I) é usada em Jó 28.18 no sentido de "puxar para cima" e aqui possivelmente no sentido
de um saco de sementes com cordas. A forma VERBAL SIGNIFICA "arrastar" ou "puxar" (cf. Amós 9.13).
A Tyndale OT Commentary Series (vol. 16, p 476) diz que o VERBO se refere a uma trilha (ou seja, puxando
para fora) de sementes (ou seja, uma linha de cada vez, sem semear amplamente).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que é difícil conhecer o cenário histórico deste Salmo?
2. Como Sl. 126.1 parece contradizer Sl. 126.4?
3. Qual é a implicação teológica de Sl. 126.2c-d?
4. Defina "Neguebe".
5. O que as "lágrimas" de Sl. 126.5 implicam?
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SALMO 127
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Prosperidade vem
do SENHOR
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões,
de Salomão

Trabalhando e
Prosperando com
o SENHOR

Um lar seguro e uma Grande
Família são presentes do
SENHOR
(Salmo de Sabedoria)

Em louvor da
bondade de Deus

Confiança em Providencia

127.1-2

127.1-2

127.1-2

127.1-2

127.1
127.2

127.3-5

127.3-5

127.3-5

127.3-5

127.3-4
127.5

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS

NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 127.1-2
1
Se o SENHOR não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam;
se o SENHOR não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela.
2
Inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes;
aos seus amados Ele o dá enquanto dormem.
127.1-2 Esta estrofe afirma a soberania de YHWH. O que Ele deseja é seguro! YHWH tinha um propósito
teológico, global para Israel. Veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
O termo "casa" (Sl. 127.1) e "seus amados" (Sl. 127.2) são metáforas para a nação de Israel, que se
desenvolveu a partir das promessas especiais de YHWH aos Patriarcas (tanto uma terra, como uma semente, isto é
Gênesis 12.1-3).
Observe o paralelo entre "se o SENHOR não edificar a casa", "se o SENHOR não guardar a cidade". Esta estrofe é
construída sobre
1. paralelismo
2. Jogo de sons ()ש
a. "Em vão", Sl. 127.1 (duas vezes), 2 - BDB 996 (veja Tópico Especial: Vã, Vazio, Nada)
b. Guardar, Sl. 127.1 - BDB 1036
c. Sentinela, Sl. 127.1 - BDB 1036
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d.
e.
f.
g.

Vigia, Sl. 127.1 - BDB 1052
Levantar de madrugada, Sl. 127.2 - BDB 1014
Repousar tarde, Sl. 127.2 - BDB 442, ישב
Dormem, Sl. 127.2 - BDB 446, שנא, que ocorre somente aqui no AT (AB, p.225, sugere que esta poderia
ser a palavra síria ou etíope para "prosperidade", que se encaixaria neste contexto, no entanto, "dormir"
também se encaixa bem no contexto)

127.2 Os esforços humanos sem Deus são inúteis, ineficazes e temporários (cf. João 15.5).
Existem três PARTICÍPIOS e dois CONSTRUCTOS INFINITIVOS que formam frases PARALELAS.
1. Levantar de madrugada
2. Repousar tarde
3. comer o pão que penosamente granjeaste
É interessante que AB (p. 223) vê o número 3 como uma referência à idolatria e cita (1) as notas de Jerônimo
(Juxta Helraeos) como suporte e (2) Sl. 106.36, 37 e possivelmente Sl. 139.24, que são da mesma raiz básica
(BDB 780 I e BDB 781). No entanto, a ideia de trabalho doloroso parece ser um paralelo melhor ao número 1 e 2
sobre o árduo esforço humano para chegar a um resultado desejado.
▣ "seus amados" Isto se refere a Israel (cf. Deuteronômio 33.12; Salmo 60.5; 108.6; Isaías 5.1; Jeremias 11.14;
12.7). Porque as introduções MT e DSS usam "Salomão", alguns estudiosos fizeram uma conexão com 2
Sm. 12.25, onde Salomão é chamado de "Jedidias" (isto é, amado de Yah) por Nathan.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 127.3-5
3
Herança do SENHOR são os filhos;
o fruto do ventre, seu galardão.
4
Como flechas na mão do guerreiro,
assim os filhos da mocidade.
5
Feliz o homem que enche deles a sua aljava;
não será envergonhado,
quando pleitear com os inimigos à porta.
127.3-5 Essa estrofe, a princípio, parece não estar relacionada com Sl. 127.1-2, mas o impulso do Salmo como um
todo é o envolvimento ativo de Deus na vida da nação de Israel. Este Salmo é dirigido ao atual rei. Uma nação é
tão forte quanto sua estrutura familiar.
Crianças saudáveis fazem parte da seção de "bênção" de ambos Lv.26.9 e Dt. 7.13; 28.4; 30.5. Era um sinal de
uma relação de aliança saudável com Deus. Lembre-se de que Ele é Aquele que ordenou que a humanidade fosse
"frutífera e se multiplicasse" (cf. Gn. 2.27-28; 9.1, 7).
127.3
NASB, TEV,
REB
"herança do SENHOR"
NKJV, NRSV,
LXX
"herança do SENHOR"
NJB
"um direito de nascimento de Yahweh"
JPSOA
"uma provisão do SENHOR"
A palavra (BDB 635) basicamente significa uma herança (NIDOTTE, vol. 3, p. 77) ou "propriedade", "posse".
1. herança de uma pessoa - Gn. 31.14; Nm. 27.7, 8, 9, 10, 11; 36.3, 8; Sl. 37.18
2. herança de Israel - Dt. 4.21; 15.4; 19.10; 20.16; 24.4; 25.19; 26.1; Is. 54.17
3. parte ou porção - Jó 20.29; 27.13; 31.2
Este Salmo pode ser interpretado como uma verdade afirmada para:
1. um indivíduo (número 1 acima)
2. ao rei de Israel e, assim, à nação (número 2 acima)
Eu penso que o número 2 se encaixa melhor neste salmo.
127.5 Esta linha da poesia enfatiza uma forte população (ou grupo tribal) capaz de se defender por causa de:
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1. seu Deus
2. sua população dada por Deus
É possível que esta seja uma referência à dinastia segura do Rei Davídico (cf. 2 Samuel 7).
▣ "não será envergonhado" Neste contexto de uma promessa dinástica ao Rei, eu penso que "vergonha" se
refere a uma derrota militar. Para "envergonhado" veja nota em Sl. 119.6.
▣ "à porta" Este era o lugar da lei, do comércio e das atividades sociais.
A AB (p.224) oferece outra sugestão relacionada a esta última linha da poesia. A frase hebraica básica pode se
referir a um cenário de batalha onde o inimigo é derrotado. A tradução seria, "mas expulsará do portão seus
inimigos".
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A quem se dirige este Salmo?
2. Quem são "os amados" de Sl. 127.2?
3. Defina "envergonhado" neste contexto.
4. A última linha do poema deve ser entendida com o foco para quem ela é dirigida. Por quê?
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SALMO 128
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Benção do Temor
do SENHOR
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões

Bênção daqueles que
temem o SENHOR

Uma família grande e
próspera é uma
recompensa pela devoção
ao SENHOR
(Salmo de Sabedoria)

A recompensa da
obediência ao SENHOR

Bênçãos sobre os fiéis

128.1-4

128.1

128.1-4

128.1

128.1

128.2-4

128.2-3

128.2-4.

128.4-6
128.5-6

128.5-6a

128.5-6ª

128.6b

128.6b

128.5-6

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 128.1-4
1
Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR
e anda nos seus caminhos!
2
Do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz serás, e tudo te irá bem.
3
Tua esposa, no interior de tua casa,
será como a videira frutífera;
teus filhos, como rebentos da oliveira,
à roda da tua mesa.
4
Eis como será abençoado o homem
que teme ao SENHOR!
128.1 "bem-aventurado" Veja nota sobre esta palavra (BDB 80) em Sl. 1.1. Há dois termos principais em
hebraico para o conceito de "bem-aventurado" ou "feliz", ambos relacionados com Deus e os seres
humanos. Deixe-me usar Deuteronômio 33 como um exemplo.
1. benção (veja Tópico Especial: Benção [AT])
a. SUBSTANTIVO - BDB 139, cf. Dt. 33.1, 11
b. VERBO - BDB 138, cf. Dt. 33.1, 13, 20, 24
2. benção - BDB 80, usado em Sl. 1.1 e mais 18 vezes em todo o Salmos, mas não em Gênesis ou
Deuteronômio
As bênçãos de YHWH estão diretamente relacionadas com aquelas contempladas por Sua aliança. É baseado na
obediência (veja Tópico Especial: Guardar). Todo este conceito de prosperidade e contentamento é parte dos "dois
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caminhos" do AT, visto no Salmo 1; Dt. 30.15, 19 e descrito como "maldição" e "bênção" em Levítico 26 e
Deuteronômio 27-30.
A pessoa verdadeiramente abençoada é aquela que está corretamente relacionada com (1) Deus, (2) sua família
e (3) o povo de Deus. Todas as três esferas devem estar em harmonia!
▣ "aquele" Observe como isso é limitado.
1. os que temem ao Senhor, Sl. 128.3, 4 (veja Tópico Especial: Temor [AT])
2. os que andam nos seus caminhos (cf. Salmo 119.2-3)
Assim, a bênção não é para "todos", nem mesmo para o povo da aliança, mas apenas para os fiéis seguidores!
Isso tem implicações sobre como os cristãos devem ver o estado moderno de Israel. A obediência da aliança é
um pré-requisito para as promessas da aliança!
▣ "caminhos" Veja o Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
128.2-3 Observe as promessas da aliança para os fiéis seguidores (aqui, para um indivíduo).
1. desfrutar do fruto do seu trabalho
2. ser feliz
3. boa vida
4. boa vida em casa
5. muitas crianças saudáveis
6. uma longa vida
Esta é a essência das bênçãos do AT. YHWH queria atrair a atenção das nações, abençoando Israel. Uma vez que
elas percebessem isto, Israel deveria compartilhar a fonte de sua bênção e paz - YHWH.
Deve-se afirmar que o crescimento populacional abundante era um mandamento de:
1. Gn. 1.28; 9.1, 7
2. fazia parte da promessa feita a Abraão em Gn. 12.2; 13.16; 16.10
3. foi também a realidade da família de Jacó (Gn. 28.14) no Egito que fez com que os líderes egípcios
temessem e perseguissem Israel (Êxodo 1-2).
128.2a Apenas uma observação para mencionar que esta promessa é exatamente o oposto da ameaça do exílio! Os
exílios eram o julgamento de Deus sobre os seguidores infiéis da aliança. Era exatamente o oposto dos seus
propósitos. Era o epítome da ironia!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 128.5-6
5

O SENHOR te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida,
6
vejas os filhos de teus filhos.
Paz sobre Israel!
128.5-6 Esta é uma oração de encerramento tanto para o seguidor fiel individual quanto para Israel como nação
(cf. Salmo 128.6b).
1. Sl. 128.5a - abençoe (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO)
2. Sl. 128.5b – para que vejas... (BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO)
3. Sl. 128.6a - o mesmo que número 2
4. Sl. 128.6b - nenhum VERBO, mas uma oração assumida (cf. Salmo 125.5)
É interessante que a alusão de Paulo à igreja em Gl. 6.16 usa frases semelhantes para Sl. 128.6. Se é uma alusão
direta, consciente isto é incerto.
▣ Observe que "a prosperidade de Jerusalém" é paralela a "vejas filhos de teus filhos". Isto se refere à paz,
prosperidade e estabilidade social a longo prazo.
128.5 "desde Sião" Isto se refere a YHWH habitando no templo (cf. Salmo 1234.3). Veja Tópico Especial: Sião.

816

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Defina o termo hebraico "bem-aventurado" (Sl. 128.1a).
2. Defina o termo hebraico "temor" (Salmo 128.1a).
3. Por que "muitas crianças" são consideradas uma bênção?
4. Como estão ligadas as categorias de fé, lar e nação?
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SALMO 129
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma Oração pela
Derrota dos Inimigos de
Sião
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões

Canção da vitória sobre
os inimigos de Sião

Oração pela Libertação
dos Inimigos Nacionais
(Um Lamento)

Uma Oração Contra os
Inimigos de Israel

Contra os Inimigos de Sião

129.1-4

129.1-4

129.1-8

129.1-4

129.1-2
129.3-4

129.5-8

129.5-8

129.5-8

129.5-8b
129.8c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um lamento nacional. Para o uso de "filho" para Israel, veja Tópico Especial: Os Filhos de Deus.
B. A segunda estrofe (Salmo 129.5-8) é uma maldição sobre os perseguidores de Israel, que aparentemente são
estrangeiros.
C. Muitas das imagens referentes à vida e a fé de Israel são extraídas da agricultura. É crucial que lembremos
as seguintes verdades quando interpretamos os Salmos.
1. é o AT e não o NT
2. referem-se a um cenário da ANE
3. centram-se na obediência da aliança e na centralidade da nação de Israel no plano de Deus
4. eles devem ser reinterpretados à luz do evangelho do NT
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 129.1-4
1
Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade,
Israel que o diga;
2
desde a minha mocidade, me angustiaram,
todavia, não prevaleceram contra mim.
3
Sobre o meu dorso lavraram os aradores;
nele abriram longos sulcos.
4
Mas o SENHOR é justo;
cortou as cordas dos ímpios.
129.1-2 Salmo 129.1, a linha 1 parece, em primeiro lugar, tratar a situação de um indivíduo fiel, mas o VERBO da
linha 2 (BDB 55, KB 65, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) mostra que este é um Lamento
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nacional. Este Salmo não indica por que Israel é perseguido tantas vezes. Como a maioria dos Salmos, a admissão
do pecado do povo da aliança não é expressa, mas assumida. As terríveis realidades de Levítico 26 e
Deuteronômio 27-28 tornaram-se uma realidade nacional.
129.2b O fato da nação de Israel ainda existir é um tributo à misericórdia (cf. Malaquias 1) e propósito de Deus
(veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
129.3 São imagens agrícolas que denotam sofrimento e dor.
129.4a Israel permanece por causa de seu Deus. Ele é fiel a Seu caráter (veja Tópico Especial: Justiça)
e propósito (cf. Gênesis 3.15; Êxodo 19.5-6; Isaías 2.2-4, Mq. 4.1-3).
129.4b Este ("cordas", BDB 721) pode se referir:
1. a armadilha para os animais (cf. Salmo 140.5)
2. as ataduras de um jugo de bois (Jó 39.10)
3. as correntes de um prisioneiro
AB (pag. 231) sugere que esta linha da poesia seja entendida como um JUSSIVO (como em Sl. 129.5-6), o que
denota uma oração. Se YHWH já "cortou" (BDB 893, KB 1125, Piel PERFEITO), por que então as maldições de
Sl. 129.5-6? Dahood torna isto um PRECATIVO PERFEITO, que ele observa que é frequentemente encontrado em
paralelo com um JUSSIVO. Se isto é verdade, então Sl.129.4 começa uma nova estrofe (isto é, Salmo 129.4-8),
portanto, seria uma tradução similar a "que YHWH corte as cordas (ou seja, arados de bois) dos ímpios". A
maioria das traduções em inglês (NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB) traduz o VERBO como um evento
passado.
129.4-8 Esta estrofe descreve uma maldição sobre todos os que odeiam Sião (isto é, significando YHWH e Seu
povo). Nesse contexto, Sião se refere a nação de Israel, como seu centro sendo o templo em Jerusalém.
1. envergonhados - BDB 101, KB 116, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, Sl. 129.5
2. repelidos - BDB 690, KB 744, Niphal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO, Sl. 129.6
3. sejam como a erva dos telhados - BDB 224, KB 243, Qal IMPERFEITOS usado em um sentido JUSSIVO,
Sl. 129.6
a. seca antes de florecer, Sl. 129.6b
b. não enche a mão o ceifeiro, Sl. 129,7
4. ninguém os abençoa, Sl. 129.8
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 129.5-8
5
Sejam envergonhados e repelidos
todos os que aborrecem a Sião!
6
Sejam como a erva dos telhados,
que seca antes de florescer,
7
com a qual não enche a mão o ceifeiro,
nem os braços, o que ata os feixes!
8
E também os que passam não dizem:
A bênção do SENHOR seja convosco!
Nós vos abençoamos em nome do SENHOR!
129.5b "sejam envergonhados" Este termo (BDB 101, KB 116) denota alguém fora da comunhão com YHWH
e sob o Seu julgamento. Pode ser usado para:
1. estrangeiros
2. Israelitas rebeldes
Denota as consequências da infidelidade ou incredulidade mencionadas em Levítico 26 e Deuteronômio 27-30
como se tornando uma realidade (veja NIDOTTE, vol. 1, pp. 621-627). Para "envergonhado" veja nota em
Sl. 119.6.
129.8a-b Este pode referir-se a bênção que amigos, familiares e vizinhos gritavam aos ceifeiros (cf. Rt. 2.4).
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129.8c Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A abertura deste Salmo implica uma liturgia?
2. Por que Israel é chamado de "mocidade"?
3. Ao que "cordas" de Sl. 129. 4 referem-se?
4. Defina "vergonha".
5. Qual é o possível cenário histórico de Sl. 129.8?
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SALMO 130
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Esperança no amor que
perdoa do SENHOR
Introdução MT
Uma Canção de Ascensões

Esperando pela
Redenção do SENHOR

Uma oração pela
libertação dos
problemas pessoais

Uma oração por
ajuda

Fora das profundezas

130.1-4

130.1-2

130.1-2

130.1-4

130.1-2

130.3-4

130.3-4

130.5-6

130.5-6

130.5-6

130.5-7a

130.7-8

130.7-8

130.7-8

130.7b-8

130.5-8

130.3-4

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um daqueles Salmos que falam sobre os desejos mais profundos e esperanças dos fiéis seguidores.
1. há problemas, pecados e decepções
2. o crente clama para a sua única esperança, YHWH
3. Ele ouve e perdoa
4. Ele é fiel ao Seu caráter e palavra, mesmo quando os humanos não são (cf. Sl.51.1)
B. Há vários nomes para a Divindade de Israel usados nos Salmos.
1. YHWH, Sl. 130.1, 5, 7 (duas vezes)
2. Yah, Sl. 130.3 (abreviação de YHWH)
3. Adon, Sl. 130.3,6
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade .
C. Este Salmo expressa o anseio individual e corporativo pela restauração (cf. Salmo 130.7-8).
D. Observe a ênfase teológica gramatical de Sl. 130.7-8.
1. Sl. 130.7, "abundante redenção" (BDB 915 I, KB 1176, HIPHIL infinito ABSOLUTO)
2. Ele (e somente Ele) redimirá - PRONOME PESSOAL ADICIONADO ao VERBO para dar ênfase
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 130.1-4
1
Das profundezas clamo a ti, SENHOR.
2
Escuta, Senhor, a minha voz;
estejam alertas os teus ouvidos
às minhas súplicas.
3
Se observares, SENHOR, iniquidades,
quem, Senhor, subsistirá?
4
Contigo, porém, está o perdão,
para que te temam.
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130.1 "Das profundezas" Esse SUBSTANTIVO (BDB 771) possui vários usos figurativos. Basicamente significa
"profundo".
1. aflição descrita como um dilúvio de águas, cf. Sl. 69.1-2, 14-15 (metáfora semelhante a de Salmos 42.7a;
88.7)
2. YHWH como vitorioso sobre o caos das águas, cf. Is. 51.9-10 (semelhante a Salmo 74.12-17; 89.9-10)
3. a derrota do poder marítimo de Tiro (ou seja, afundado no mar), cf. Ez. 27.34
4. possivelmente uma referência ao Sheol, cf. Jonas 2.2-6; Sl. 18.4-5)
▣ "clamo a Ti" A natureza exata da angústia do salmista não é declarada, mas está relacionada ao seu senso de
pecado (cf. Salmo 130.3-4). Ele se sente alienado, mas sabe que Deus perdoará e restaurará um seguidor
arrependido e paciente (cf. Sl. 130.5-6)!
130.2 Este versículo reflete a oração do salmista mencionada em Sl. 130.1.
1. escuta - BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
2. estejam alertas os teus ouvidos - BDB 224, KB 243, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
130.3-4 Várias traduções inglesas entendem estes dois versículos em uma estrofe separada (ou seja, NKJV,
NRSV, NJB).
A realidade da pecaminosidade de todos os seres humanos após a Queda de Gênesis 3 é uma verdade recorrente
em toda a Bíblia.
1. Gênesis 3.17-19; 6.5, 11-12; 8.21
2. 1 Reis 8.46
3. 2 Crônicas 6.36
4. Esdras 9.15
5. Jó 4.17; 9.2; 15.14-16; 25.4
6. Salmo 51.5; 76.7; 130.3; 143.2
7. Provérbios 20.9
8. Eclesiastes 7.20
9. Isaías 53.6
10.Naum 1.6
11.Malaquias 3.2
12.Romanos 3.9-18; 19, 23; 11.32
13.1 João 1.8-10
14.Apocalipse 6.17
Todos precisam de perdão! Os seres humanos não sentem necessidade de perdão até que o Espírito manifeste
claramente a nossa necessidade. Não há necessidade de um salvador até que haja uma sensação de
perda! Veja Tópico Especial: O Perdão No Antigo Testamento .
O perdão é possível por causa:
1. do caráter gracioso e imutável de Deus (Veja Tópico Especial: Características Do Deus De Israel [At])
2. da obra consumada do Messias (cf. Isaías 53; Marcos 10.45; 2 Coríntios 5.21)
3. da proximidade, do cortejar do Espírito (cf. João 6.44, 65; 16.8-15)
130.3 "observares" Este VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFEITO) denota, nesse contexto, a preservação
de um registro. Isto é refletido nos "dois livros" de Deus (isto é, o livro de ações / memórias e o livro da vida,
Veja Tópico Especial: Os Dois Livros De Deus). Esta é uma metáfora para a memória de Deus.
É irônico, mas é pedido à Deus, algumas vezes, que esqueça os nossos pecados (ou seja, Salmos 79.8; 106.6;
Isaías 64.9; Miquéias 7.18), mas que se lembre de Suas promessas. No Dia do Juízo, os livros serão abertos (cf.
Dn. 7.10; Ap. 20.12)!
130.4 "temam" O resultado de um perdão gratuito e completo realizado por um Deus gracioso é a restauração da
relação pessoal com Ele (isto é, aquela que foi perdida na Queda de Gênesis 3), que é / foi / será o objetivo da
criação. Fomos criados por Ele e para Ele. O temor é o ato apropriado, de maravilhar-se, que é devido a Deus. O
perdão resulta em companheirismo! Veja Tópico Especial: Temor (AT).
822

NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 130.5-8
5
Aguardo o SENHOR, a minha alma o aguarda;
eu espero na sua palavra.
6
A minha alma anseia pelo Senhor
mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Mais do que os guardas pelo romper da manhã,
7
espere Israel no SENHOR,
pois no SENHOR há misericórdia;
Nele, copiosa redenção.
8
É Ele quem redime a Israel
de todas as suas iniquidades.
130.5-8 Esta estrofe enfatiza o tema da paciência dos seguidores fiéis em Deus e da confiança em Sua palavra (cf.
Sl. 130.5). O conceito de "esperar na fé" é expresso nesta estrofe por duas palavras.
1. BDB 875, KB 1082 - Sl. 130.5 (duas vezes) e assumido em Sl. 130.6, cf. Sl. 25.3, 21; 27.14; 40.1; 56.7
2. BDB 403, KB 407 - Sl. 130.5, 7, cf. Sl. 38.15; 42.5; 43.5
Este é o lugar onde a soberania de Deus intercede a necessária resposta volitiva da humanidade caída. Os fiéis
seguidores escolhem ter esperança, esperar, confiar em Deus e nas Suas promessas, mesmo quando as
circunstâncias e os sentimentos gritam para tomar um caminho diferente!
130.6 Essa metáfora de anseio de antecipação é semelhante a Sl. 42.1-2. O povo de Deus anseia por Ele!
▣ "alma" Veja a nota completa em Gn. 35.18.
130.7 Como o salmista anseia, tem esperança, espera e confia em YHWH, ele agora chama o povo de Deus,
coletivamente, a fazer o mesmo.
Observe como YHWH é caracterizado.
1. Nele está a misericórdia (isto é, a aliança, o amor leal, Veja Tópico Especial: Benignidade [hesed])
2. Nele há "redenção abundante" (Sl. 130.7c)
3. Nele (e em nenhum outro, cf. REB) está a redenção (SUBSTANTIVO no Salmo 130.7 e VERBO no Salmo
130.8, Veja Tópico Especial: Resgate / Remir) para todos aqueles que confiam Nele (isto é, o povo da
aliança, Veja Tópico Especial: Aliança e Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH)
Lembre-se que a fé bíblica é corporativa. É uma família! Tenha cuidado com a ênfase ocidental moderna sobre
o indivíduo. A salvação tem um foco corporativo! Somos salvos para servir. O objetivo da salvação individual é a
saúde e o crescimento do corpo dos crentes!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Que sentimentos vêm à sua mente / coração depois de ler Sl. 130.1-4?
2. O que você acha que "as profundezas" significam?
3. Deus guarda um registro dos pecados?
4. Salmo 130.5-6 descreve como você se sente em relação a Deus e a Sua palavra?
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SALMO 131
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Confiança como uma
criança no SENHOR
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões,
de Davi

Confiança simples
no SENHOR

Ato de submissão
humilde à vontade e
orientação de Deus

Uma oração de
confiança humilde

Confiança como uma criança

131.1-3

131.1

131.1-2

131.1-3

131.1-3

131.2

131.3

131.3

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 131.1-3
1
SENHOR, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar;
não ando à procura de grandes coisas,
nem de coisas maravilhosas demais para mim.
2
Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma;
como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe,
como essa criança é a minha alma para comigo.
3
Espera, ó Israel, no SENHOR,
desde agora e para sempre.
131.1 "SENHOR" Este é o nome da aliança para a Divindade de Israel. Veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade.
▣ "coração" Esta é uma expressão idiomática hebraica que se refere a uma pessoa. Veja Tópico Especial:
Coração.
▣ "não é soberbo" O salmista descreve sua humilde atitude para com Deus em várias frases em Sl. 131.1-2.
1. Não é soberbo (literalmente "não exaltado") - BDB 146, KB 170, Qal PERFEITO
2. Nem altivo o meu olhar (literalmente "meus olhos não foram elevados") - BDB 926, KB
1202, Qal PERFEITO
3. não ando a (literalmente "caminho", BDB 229, KB 246, Piel PERFEITO) procura de:
a. Grandes coisas (BDB 152)
b. Coisas maravilhosas de mais (BDB 810, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas) para mim
4. Fiz calar a minha alma - BDB 1000, KB 1436, Piel PERFEITO
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5. Fiz sossegar a minha alma - BDB 198, KB 226, Poel PERFEITO
Os povos orgulhosos e altivos são os que recebem a ira de YHWH (cf. Sl. 18.27; 101.5; Sf. 3.11) pois revelam
os resultados da Queda de Gênesis 3. A humildade mostra os resultados de uma conversão espiritual e aceitação
da revelação de Deus.
Existe uma pergunta real sobre o que significa o cenário do número 3.
1. simplesmente uma expressão idiomática de humildade
2. simplesmente uma expressão idiomática de dependência
3. alguém que não questiona os grandes atos de Deus
4. alguém que não questiona o poder de Deus
5. Um humano que conheça seu lugar na organização das coisas (cf. Sl. 89.10)
131.2 O salmista continua a descrever sua atitude humilde usando a imagem de uma criança.
▣ "alma" Isto é nephesh (BDB 659), uma maneira, como "coração", de se referir a pessoa como um todo. Veja
nota completa em Gn. 35.18.
131.3 O salmista usa seu próprio coração humilde e sua esperança, confiança e paciência Pacifica (BDB 403, KB
407, Piel IMPERATIVO, cf. Salmo 130.5, 6, 7) para incentivar a nação de Israel ao mesmo.
▣ "desde agora e para sempre" Esta é uma expressão idiomática que usa três palavras começando com "( "עcf.
Salmo 113.2; 115.18; 121.8; 125.2).
1. BDB 773 - ADVÉRBIO para o tempo atual (isto é, primeira frase)
2. BDB 723 III - PREPOSIÇÃO
3. BDB 761 - SUBSTANTIVO, 'olam, veja Tópico Especial: Sempre ('olam)
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SALMO 132
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Bênção do
SENHOR Sobre o Santuário
Introdução MT
Uma Canção de Ascensões

A Habitação Eterna de
Deus em Sião

Liturgia que comemora
a escolha de Deus de
Sião e da Dinastia
Davídica

Em Louvor ao Templo

Para o Aniversário da Transferência da
Arca

132.1-5

132.1-5

132.1-5

132.1-5

132.1-5

132.6-9

132.6-9

132.6-7

132.6-7

132.6-7

132.8-10

132.8-9

132.8-10

132.10-12

132.13-18

132.10

132.10-12

132.11-12

132.11-12

132.13-18

132.13-18

132.11-12
132.13-18

132.13-14
132.15-16
132.17-18

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. É obviamente um Salmo sobre
1. As promessas de Deus a Davi em 2 Sm. 7.12-16; 2 Cr. 6.16 (veja a breve discussão de "A Aliança
Davídica" em NIDOTTE, vol. 4, pp. 507-508)
2. A escolha de Deus do Monte Moriá como o lugar para a sua presença habitar (cf. Deuteronômio 12.5,
11, 14, 18, 21, 26; 14.23-25; 15.20; 16.2, 6, 11, 15; 17.8, 10; 18.6; 26.2; 31.11, veja Tópico Especial:
Moriá)
B. Os resultados da presença de Deus e da obediência da aliança de Israel são:
1. Abençoarei com abundância o seu mantimento, Sl. 132.15
2. de pão fartarei os seus pobres, Sl. 132.15
3. de júbilo exultarão, Sl. 132.16
4. O rei de Deus exaltado, Sl. 132.17
5. a destruição dos inimigos do rei davídico, Sl. 132.17
C. Para uma boa e breve discussão da teologia de Sião, veja NIDOTTE, vol. 2, págs. 959 e 512.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 132.1-5
1
Lembra-te, SENHOR, a favor de Davi,
de todas as suas provações;
2
de como jurou ao SENHOR
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e fez votos ao Poderoso de Jacó:
3
Não entrarei na tenda em que moro,
nem subirei ao leito em que repouso,
4
não darei sono aos meus olhos,
nem repouso às minhas pálpebras,
5
até que eu encontre lugar para o SENHOR,
morada para o Poderoso de Jacó.
132.1 "Lembra-te" Este é um IMPERATIVO usado como uma oração. O Salmos 25.6-7 mostra o modo como foi
usado:
1. Deus, lembre-se do seu caráter imutável de graça e misericórdia, Sl. 25.6
2. Deus, esquece o nosso pecado, Sl. 25.7
▣ "a favor de Davi" Muitas vezes o povo de Israel e seus líderes pediram a Deus que tivesse misericórdia deles
por causa das:
1. Suas promessas aos Patriarcas (isto é, Abraão, Isaque e Jacó)
2. Suas promessas a Davi (cf. 2 Samuel 7; 2 Crônicas 6.16)
▣ "de todas as suas provações" Isto parece aludir às declarações de Davi em 2 Sm. 16.12, mas pode se referir
aos problemas iniciais de Davi ao trazer a arca a Jerusalém (cf. 2 Samuel 6). A JPSOA traduz isto como "sua
extrema abnegação", que se relaciona com o seu uso em Nm. 30.13 e 1 Cr. 22.14.
A LXX revoca a MT (BDB 776 III, KB 853, Pual CONSTRUCTO INFINITIVO) para a "sua mansidão"
(um SUBSTANTIVO, BDB 776, cf. Sl. 45.4).
132.2-5 "jurou ao SENHOR " Este juramento não está registrado nos livros históricos. Basicamente Davi:
1. fez um voto sobre o tabernáculo ser levado a Jerusalém
2. não entraria na sua própria morada (literalmente a tenda em que moro) até que o tabernáculo (isto é, a tenda
de habitação de YHWH) estivesse em Jerusalém
3. não dormiria (hiperbólico) até a arca chegar
4. Salmo 132.5 declara seu propósito (isto é, a arca da aliança e o tabernáculo em sua capital, cf. Atos 7.46)
É óbvio que o número 2 e 3 são hipérboles usados de forma literária para mostrar uma forte intensão!
132.2 "Poderoso de Jacó" Este título (BDB 7 CONSTRUCTO, BDB 784) para a Divindade de Israel é usado pela
primeira vez em Gênesis 49.24, onde Jacó abençoa seus filhos, as futuras tribos de Israel. Também é usado em
Is. 49.26 (promessa de redenção universal) e 60.16, onde está ligado a outros títulos para YHWH.
1. Salvador (cf. Isaías 19.2; 43.3, 11; 45.15, 21; 63.8)
2. Redentor (cf. Isaías 59.20; 63.16)
A NIDOTTE, vol. 1, p. 232, tem o interessante comentário de que o ADJETIVO "poderoso" tem duas formas.
1. originalmente se referia à força de touros ou bois selvagens
2. designa o poder de YHWH
132.5 Isso não se refere ao desejo de Davi de construir um templo permanente (cf. 1 Rs. 8.17; 1 Cr. 22.7), mas a
trazer a arca, juntamente com a sua tenda (isto é, o tabernáculo do período do êxodo) para a sua capital, Jerusalém
(cf. 2 Samuel 6).
▣ "morada" Isto está PLURAL na MT e pode ser uma forma gramatical de denotar significado, como "um bom
lugar de morada" da NET.
Em outros contextos, este termo no PLURAL denota todos os edifícios nas adjacências do templo (cf. Salmo
43.3; 46.4; 84.1).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 132.6-9
6
Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata
e a encontramos no campo de Jaar.
7
Entremos na sua morada,
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adoremos ante o estrado de seus pés.
8
Levanta-te, SENHOR, entra no lugar do teu repouso,
Tu e a arca de Yua fortaleza.
9
Vistam-se de justiça os teus sacerdotes,
e exultem os teus fiéis.
132.6 "Efrata" é uma área em Judá que se refere à família extensa de Davi (cf. Rt. 4.11). No entanto, Belém não
era o local da arca. Apenas ouviram falar do juramento do Rei (cf. Salmo 132.2) de levar a arca a Jerusalém.
▣ "Jaar" Esta é uma referência a Quiriate-Jearim (cf. 1 Sm. 7.1; 1 Cr. 13.1-8), onde a arca foi alojada em uma
casa particular por vinte anos antes de Davi leva-la para Jerusalém. "Jaar" é a forma SINGULAR de "Jearim".
▣ "a" Este é um sufixo FEMININO, enquanto "a arca" é MASCULINO, por isso pode se referir ao juramento de Davi
(NIDOTTE, vol.3, p.736; AB, p.244) mencionado em Sl. 132.2.
A NEB (p. 1000), menciona o fato de que pelo menos em duas ocasiões a "arca" é FEMININA (isto é, 1 Sm.
4.17; 2 Cr. 8.11). Uma vez que este Salmo tem várias palavras e formas arcaicas isso pode responder ao problema
de gênero.
132.7 Ambos os VERBOS são COORTATIVOS PLURAIS e se referem a uma peregrinação ao templo de YHWH.
▣ "estrado de seus pés" Tanto Davi (cf. 1 Cr. 28.2) quanto Salomão (cf. 1 Rs. 8.27) reconheceram que o templo
não era a verdadeira morada do Deus da criação. Davi começou a chamar o lugar entre as asas do Cherubim acima
do propiciatório (tampa da arca) o local onde o céu e a terra, o invisível e visível, o eterno e temporal, se
encontravam (cf. Êx. 25.22)! Ele o chamou isto de "estrado dos pés de YHWH" (cf. Isaías 66.1, veja Tópico
Especial: A Arca da Aliança), também veja o Salmo 99.5.
A imagem da Divindade que possui pés é parte dos limites do vocabulário humano. Veja Tópico Especial:
Deus Descrito como Humano (Antropomorfismo).
132.8 "Levanta-Te" Este VERBO (BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO) é usado em Nm. 10.35 e 2 Cr. 6.41
para denotar YHWH levantando-se de Seu trono para ir diante de Seu povo lutar por eles (cf. Salmo 3.7; 7.6;
9.19; 10.12; 44.26; 74.22; 82.8).
Este versículo e Sl. 132.9 parece ser uma alusão à dedicação de Salomão do novo templo em 2 Cr. 6.41.
▣ "lugar do Teu repouso" YHWH é descrito em termos humanos porque não há outro vocabulário disponível
para os autores da Bíblia (veja Tópico Especial: Deus Descrito como Humano (Antropomorfismo). A arca da
aliança e, por tanto o próprio YHWH queria / precisava de um local físico para ela / Ele residir / descansar (cf. 1
Cr 6.31; 28.2; 2 Cr 6.41; Sl. 132.8, 14; Is. 11.10; 66.1). Lembre-se, as imagens antropomórficas não atribuem um
limite a Deus, mas sim à capacidade humana de compreender o Deus do tempo e do espaço (isto é, a criação
física).
Um novo livro de John Walton, The Lost World of Genesis One, usa as cosmologias da ANE para mostrar que
Gênesis 1 é a história de YHWH construindo um templo cósmico (isto é, a terra) como um lugar para descansar
(cf. 2.1-3).
Hebreus 3.7 a 4.13 (cf. Salmo 95.7-11) contém um jogo sobre a palavra "descanso" referindo-se a três coisas
diferentes.
1. o sétimo dia da criação de Gênesis 2.2 em Hb. 4.3, 4, 10
2. a terra prometida de Números 13-14 em Hb. 3.11, 18; 4.8
3. céu escatológico
"Descanso" é tanto uma sensação de paz quanto um local desejado de comunhão (cf. Salmo 62.1; Isaías 63.14;
Jeremias 31.2).
132.9 Este VERSÍCULO tem dois IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS.
1. vistam - BDB 527, KB 519, Qal
2. exultem - BDB 943, KB 1247, Piel
É incerto se existem dois grupos mencionados (isto é, sacerdotes e adoradores) ou um paralelo literário.
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Em Jó 20.14 Jó se descreve como que revestido de justiça. Não se sabe exatamente o que significa em relação a
esses sacerdotes. Possivelmente refletem o caráter e as revelações de YHWH em suas lideranças, vidas, tarefas e
deveres.
Este versículo pode refletir a marcha festiva e temerosa da arca levada por sacerdotes especialmente vestidos e
levitas cantando.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 132.10-12
10
Por amor de Davi, teu servo,
não desprezes o rosto do Teu ungido.
11
O SENHOR jurou a Davi
com firme juramento e dele não se apartará:
Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono.
12
Se os teus filhos guardarem a minha aliança
e o testemunho que eu lhes ensinar,
também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono.
132.10-12 Esta estrofe certamente alude a 2 Samuel 7. Observe o elemento condicional de Sl. 132.12 relacionados
a cada descendente individual, mas o maior propósito de Deus expresso em 2 Sm. 7.14-16.
Observe um jogo de sons de tantos VERBOS de Sl. 132.10-12 começando com שׁ.
1. Não desprezes - BDB 996, KB 1427, Hiphil JUSSIVO
2. jurou - BDB 989, KB 1396, Niphal PERFEITO
3. dele não se apartará - mesma raiz como o número 1, mas com um Qal IMPERFEITO
4. farei subir para o teu trono - BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERFEITO
5. Se os teus filhos guardarem a minha aliança - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFEITO (observe o aspecto
condicional, cf. 1 Rs. 9.4-9; Sl. 89.30-45)
132.10 "Teu ungido" Este é o termo (BDB 603) do qual o título "Messias" vem. Veja Tópico Especial: Messias.
132.12 "aliança" Veja Tópico Especial: Aliança.
▣ "testemunho" Veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
▣ "para sempre" Veja o Tópico Especial: Pra Sempre ('olam).
132.11 "O SENHOR jurou a Davi" Como Davi jurou em Sl. 132.2, agora YHWH responde com Seu próprio
juramento. Este juramento é conhecido como a aliança Davídica (cf. 2 Samuel 7; Salmo 89.3, 35).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 132.13-18
13
Pois o SENHOR escolheu a Sião,
preferiu-a por sua morada:
14
Este é para sempre o lugar do meu repouso;
aqui habitarei, pois o preferi.
15
Abençoarei com abundância o seu mantimento
e de pão fartarei os seus pobres.
16
Vestirei de salvação os seus sacerdotes,
e de júbilo exultarão os seus fiéis.
17
Ali, farei brotar a força de Davi;
preparei uma lâmpada para o meu ungido.
18
Cobrirei de vexame os seus inimigos;
mas sobre ele florescerá a sua coroa.
132.13-18 Esta estrofe descreve as coisas que YHWH fez (Salmo 132.13-14) e fará (Salmo 132.15-18).
1. Ele escolheu Sião (veja Tópico Especial: Sião), Sl. 132.13-14
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2. Ele abençoará abundantemente (verbo INFINITIVO ENFÁTICO ABSOLUTO e IMPERFEITO da mesma raiz, BDB
138, KB 159), Sl. 132.15a
3. Ele proverá alimento, Sl. 132.15b
4. os sacerdotes do templo serão pessoas fieis, Sl. 132.16 (cf. 1 Cr. 6.41)
5. os adoradores do templo (cf. Sl. 4.3 ou levitas) exultarão (INFINITIVO ENFÁTICO ABSOLUTO e VERBO
IMPERFEITO da mesma raiz, BDB 943, KB 1247), Sl. 132.16 (cf. 1 Cr. 6.41)
6. Ele estabelecerá a dinastia de Davi em Jerusalém, Sl. 132.17
7. Ele derrotará os inimigos de Israel, Sl. 132.18
132.16 Devido aos paralelos desta estrofe, provavelmente "sacerdotes" (ou levitas) são abordados em ambas as
linhas deste versículo.
132.17 "a força de Davi" O chifre é uma expressão idiomática hebraica de poder e pré-imanência (cf. Lucas
1.69).
▣ "brotar" Este VERBO (BDB 855, KB 1033, Hiphil IMPERFEITO) pode estar relacionado com o cenário do Rei
davídico especial chamado "O Ramo". Veja.
1. Tópico Especial: Jesus O Nazareno
2. nota completa em Is. 11.1
3. NIDOTTE, vol. 3, p. 75
A raiz para "coroa" é נזר, poderia denotar
1. uma coroa (SUBSTANTIVO, BDB 634)
2. consagrar (VERBO, BDB 634)
3. Ramo (um título do Messias)
▣ "preparei uma lâmpada para o meu ungido" Este é um uso específico da imagem da luz que se refere, não à
revelação (isto é, Sl. 18.28; 119.105; Pr. 6.23), mas a um descendente davídico no trono de Israel (cf. 1 Rs. 11.36;
15.4; 2 Rs. 8.19; 2 Cr. 21.7). Em 2 Sm. 21.17 isto se refere ao próprio Davi.
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SALMO 133
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A Excelência da Unidade
Fraternal
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões,
de Davi

Unidade Abençoada do
Povo de Deus

As alegrias da harmonia
na família

Em louvor de viver em
paz

Amor fraternal

133.1-3

133.1

133.1-3

133.1-3

133.1

133.2-3

133.2-3

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este breve Salmo é difícil de interpretar por causa de seus cenários não se encaixarem bem em conjunto.
1. Irmãos - Arão
2. Hermon - Sião
B. O propósito teológico e o período histórico deste Salmo são desconhecidos. Alguns veem isso como
relacionado ao:
1. dia de Davi (por causa do título da MT) quando Israel e Judá foram reunidos (cf. 2 Samuel 5, isto é, a
Monarquia Unida)
2. o período pós-exílico quando Israel (Monte Hermon) e Judá (Monte Sião) são conectados novamente
(isto é, o decreto de Ciro, 538 AC)
3. um Salmo que afirma a comunhão frequente de todos os níveis da sociedade judaica (isto é, um óleo de
unção especial escorre da barba de Arão para "toda" a sua roupa)
4. uma maneira de afirmar o desejo de Deus de que todo o Seu povo experimente
a. Vida abundante agora
b. Vida eterna um dia
5. todas as bênçãos "descendem" (usado 3 vezes - BDB 432, KB 434, Qal PARTICIPIOS) de Deus
a. Pessoas da aliança (irmãos)
b. Unidade (roupa de Arão)
c. Bênçãos (isto é, orvalho)
d. Vida eterna (Sl. 133.3c)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 133.1-3
1
Oh! Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos!
2
É como o óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba,
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a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes.
3
É como o orvalho do Hermom,
que desce sobre os montes de Sião.
Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre.
133.1 "Como é bom e agradável" Esses ADJETIVOS (BDB 373 II e BDB 653 I) descrevem a experiência
pretendida dos seres humanos criados à imagem de Deus para ser uma comunidade.
▣ "irmãos" Exatamente a quem isso se refere é incerto, veja Conhecimentos Contextuais, B.
▣ "viverem" Este SUBSTANTIVO (BDB 443 I) está relacionado com o VERBO (DB 442) que significa "sentar"
(isto é, comunhão durante uma refeição), "permanecer" (ficar com), ou "habitar" (ou seja, um lugar para
viver). Aqui pode ser literal ou metafórico.
133.2
NASB, NKJV,
NRSV
"o óleo precioso"
TEV
"o óleo de unção precioso"
NJB, JPSOA
"um óleo fino"
REB, LXX
"óleo perfumado"
O ADJETIVO (BDB 373 II) é o mesmo usado em Sl. 133.1 (ou seja, "bom").
O SUBSTANTIVO "óleo" (BDB 1032) pode significar "gordura" ou "azeite". Por causa da menção da unção de
Arão em Sl. 133.2c-d, isto refere-se ao seu serviço inaugural especial de comissionamento (cf. Ex. 29.7; 30.25,
30; Lv. 8.12; 21.10).
O Sumo Sacerdote de Israel era tanto uma figura de culto como uma figura mesianica escatológica (cf. Zacarias
3-4). Portanto, ele poderia simbolizar:
1. a unidade do povo de Deus
2. A unidade de todas as pessoas feitas à imagem de Deus
NASB, NKJV
"a gola de suas vestes"
NRSV, TEV,
NJB, JPSOA
"sobre o colarinho de suas vestes"
REB
"o colarinho de suas vestes"
LXX
"sobre a franja de sua roupa"
O significado do SUBSTANTIVO (BDB 804) é a questão interpretativa. Literalmente, significa "boca". Refere-se
aqui ao Êxodo 28, que denota um colarinho especial da veste / éfode do Sumo Sacerdote que não pode ser rasgada
(isto é, um símbolo hebraico do luto). A pergunta interpretativa é "quanto óleo foi usado?" É um símbolo de
unidade (ou seja, escorreu por todo o seu traje sacerdotal)? Este Salmo é sobre a unidade de grupos de israelitas /
judeus ou toda a humanidade (isto é, Salmo 133.3c)?
Apenas uma nota, há duas raízes possíveis que a palavra "gola" poderia ser derivada.
1. roupa, vestuário - ( מדBDB 551)
2. medida - ( מדדBDB 551) \
133.3 Como o Monte Hermom está relacionado ao Monte Sião?
1. unidade da Terra Prometida
2. unidade das tribos de Israel
3. A unidade de todos os povos em um ambiente escatológico (isto é, Sl. 133.3 significa "vida" aqui e agora
ou "vida" em um cenário escatológico?)
▣ "orvalho de Hermom" O orvalho nesta montanha mais alta, facilmente vista do norte de Israel, era muito
pesado e tornou-se uma expressão idiomática de abundância. O Monte Sião, com as bênçãos de YHWH em sua
unidade, teria a umidade abundante similar.
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▣ "para sempre" Este termo hebraico (BDB 761, veja Tópico Especial: Para Sempre [‘olam]) deve ser
interpretado em um contexto específico. A questão teológica envolve o sentido do AT de uma possível vida após a
morte. Não há dúvida de que pela revelação progressiva (ou seja, o NT) a Bíblia como um todo afirma claramente
esta verdade, mas e o AT? Eu penso que sim, (isto é, Jó 14.14-15; 19.25-27), mas nem sempre (isto é, Salmo 23.5;
27.4-6). No entanto, mesmo no AT há uma pitada de esperança.
1. Enoque (Gn. 5.24) e Elias (2 Rs. 2) são levados para o céu.
2. em Salmos, cf. Sl. 1.3; 49.15; 73.24
3. em Isaías, cf. Is. 26.19
4. em Daniel, cf. Dn. 12.1-4
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SALMO 134
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Saudações dos Vigilantes
Noturnos
Introdução MT
Uma Canção de
Ascensões.

Louvando o SENHOR em
sua casa à noite

Uma Liturgia de
Bênção

Um chamado para
louvar a Deus

Para a Liturgia Noturna

134.1-3

134.1-2

134.1-2

134.1-2

134.1-2

134.3

134.3

134.3

134.3

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 134.1-3
1
Bendizei ao SENHOR, vós todos, servos do SENHOR,
que assistis na Casa do SENHOR, nas horas da noite;
2
erguei as mãos para o santuário
e bendizei ao SENHOR.
3
De Sião te abençoe o SENHOR,
criador do céu e da terra!
134.1 "bendizei" Este VERBO (BDB 138, KB 159) aparece três vezes neste salmo curto.
1-2. Piel IMPERATIVO - Sl. 134.1, 2
3. Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO - Sl. 134.3
O SINÔNIMO (BDB 80) ocorre frequentemente nos Salmos. Veja nota completa em Sl. 1.1. Para este termo (BDB
139) veja Tópico Especial: Bênção (AT). Em Sl. 1.1 o fiel seguidor é abençoado, aqui está o Deus de Israel
(veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
▣ "todos, servos do SENHOR " Isto denota a criação consciente (isto é, anjos, seres humanos, possivelmente
outros níveis de seres espirituais, veja Tópico Especial: Anjos nos Escritos de Paulo). Um bom paralelo a este
conceito é (1) Sl. 103.19-22, onde o mesmo VERBO é usado três vezes para o mundo angelical; (2) Sl. 135.1-4,
onde são usados três "louvores" (BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO) dos SACERDOTES e levitas.
Havia cinco tipos diferentes de servos do templo.
1. sacerdotes
2. Levitas
3. cantores
4. porteiros
5. os servos mais baixos (veja NIDOTTE, vol. 3, pp. 203-204)
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▣ "que assistis na Casa do SENHOR, nas horas da noite" Isto é mencionado novamente em Sl. 135.14. Refere-se aos descendentes da família de Levi de Aarão que serviram no templo em Jerusalém (literalmente
"firme", BDB 763, KB 840, fortemente implica sacerdotes do templo ou levitas). A frase preposicional, "de noite"
(BDB 538) significa "o dia inteiro", não apenas aqueles que vigiavam à noite (cf. 1 Cr. 9.33).
Há uma frase paralela em Sl. 135.2 que adiciona uma frase descritiva (isto é, LXX, NJB).
134.2 "erguei as mãos para o santuário" O VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO) denota as ações
dos sacerdotes. Em Nm. 6.24-26; Lv. 9.2, eles abençoavam (BDB 138, KB 159) o povo levantando suas mãos,
mas aqui eles "bendizem" a YHWH que reside em seu templo entre as asas dos Querubim sobre o "assento da
Misericórdia" no Santo dos Santos.
A frase "erguei as mãos" pode se referir a várias coisas separadas:
1. fazer um juramento - cf. Gn. 14.22; Ex. 6.8; Nm. 14.30; Sl. 106.26; Ez. 20.5 (implícita em Esdras 10.5)
2. ato de rebelião - 2 Sm. 20.21
3. para a bênção - Lv. 9.22; Sl. 134.2; Lc. 24.50; 1 Tm. 2.8
4. sinal das ações de YHWH - Sl. 10.12; Mq. 5.9
5. o gesto é uma maneira geral de se referir à oração - Ex. 9.29, 33; 1 Rs. 8.22, 38-39; Ed.
9.5; Sl. 28.2; 63.4; 141.2; 1 Tm. 2.8
A Rotherham’s Emphasize Bible traduz "santuário" de uma maneira que se refere aos próprios sacerdotes (ou
seja, erguei as mãos em santidade, cf. Lv. 21.6; 2 Cr. 23.6; Ed. 8.28). Veja Tópico Especial: Santo.
134.3a Esta linha de poesia mostra a relação recíproca entre a bênção de YHWH (ou seja, o culto) e Ele
bençoando (BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO) Seu povo da aliança (cf. Sl.
128.5).
▣ "Sião" Veja o Tópico Especial: Sião.
134.3b YHWH É caracterizado como o criador (cf. Sl. 115.15; 121.2; 124.8; 134.3; 136.5; 146.6). Esta frase de
conclusão pode sugerir o impulso teológico de Sl. 134.1, que os "servos" incluem a criação inanimada e animada.
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SALMO 135
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louve as maravilhosas
obras do SENHOR. A Vaidade
dos Ídolos
Sem Introdução MT

Louvor a Deus na
Criação e Redenção

Hino louvando
ao SENHOR pelos Seus
Poderosos Atos

Um hino de louvor

Hino de louvor

135.1-4

135.1a

135.1-4

135.1-4

135.1a

135.1b-4

135.1b-2
135.3-4

135.5-7

135.5-7

135.5-7

135.5-7

135.5-6
135.7

135.8-18

135.8-12

135.8-12

135.8-12

135.8-9
135.10-12

135.13-14

135.13-14

135.13-14

135.13-14

135.15-18

135.15-18

135.15-18

135.15-16
135.17-18

135.19-21

135.19-21b

135.19-21

135.19-21b

135.19-20
135.21a-b

135.21c

135.21c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo começa e termina com:
1. Aleluia - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO, Sl. 135.1 (três vezes), 3a, 21c
2. Louvai - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO, Sl. 135.3b
3. Bendizei - BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO, Sl. 135.19 (duas vezes), 20 (duas vezes)
B. YHWH é louvado / bendito / cantado por causa:
1. do Seu caráter
a. Ele é bom, Sl. 135.3 (cf. Salmo 147.1)
b. Ele é agradável, Sl. 135.3 (cf. Salmo 27.4; 147.1)
c. Ele é grande, Sl. 135.5 (cf. Salmo 48.1; 145.3)
d. Ele está acima de todos os deuses, Sl. 135.5 (veja Tópico Especial: Monoteísmo)
e. Seu nome é eterno, Sl. 135.13a (cf. Ex. 3.15)
f. Sua lembrança de Suas promessas é certa, Sl. 135.13b
2. atos para Israel
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a. Escolheu Jacó / Israel, Sl. 135.4 (cf. Deuteronômio 7.6; 10.15)
b. Soberano, Sl. 135.6 (cf. Salmo 115.3; Eclesiastes 8.3; Isaías 46.8-10)
c. Controla a água, Sl. 135.7 (veja Tópico Especial: Águas)
d. Livrou Israel do Egito, Sl. 135.8-9 (cf. Salmo 136.10-15)
e. Protegeu Israel no período do êxodo, Sl. 135.10-11 (cf. Salmo 136.16-22)
3. Seus atos para com Israel
a. Os escolheu, Sl. 135.4
b. Julgou-os, Sl. 135.14
(1) por seu pecado (cf. Hb. 10.26-31)
(2) ou em seu favor contra as nações (cf. Deuteronômio 32.36)
c. Mas perdoará (cf. Deuteronômio 32.26)
C. Este Salmo inclui uma estrofe sobre a insensatez da idolatria (cf. Salmo 135.14-18). Ele e somente Ele é
Deus (veja Tópico Especial: Monoteísmo). Esta estrofe é semelhante a Sl. 115.4-8 (veja também Êxodo
20.23; Deuteronômio 4.28; 29.17).
D. Muitos / a maioria das frases deste Salmo são encontradas em outros textos das Escrituras. A data do Salmo
é incerta (isto é, citou ou foi citado?).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 135.1-4
1
Aleluia!
Louvai o nome do SENHOR;
louvai-o, servos do SENHOR,
2
vós que assistis na Casa do SENHOR,
nos átrios da casa do nosso Deus.
3
Louvai ao SENHOR, porque o SENHOR é bom;
cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
4
Pois o SENHOR escolheu para si a Jacó
e a Israel, para sua possessão.
135.1c-2 Estas frases se referem aos sacerdotes. Veja nota mais detalhada em Sl. 134.1.
135.1 "Louvai" Este é o termo hebraico "Hallelujah". Observe que o nome para a Divindade de Israel é
abreviado de YHWH para Yah (Salmo 135.1, 3, 4, 21), que forma o fim do louvor (literalmente louve
ao SENHOR).
▣ "o nome do SENHOR " Veja Tópico Especial: O Nome de YHWH.
135.4 "Israel, para sua possessão" Israel era a escolha especial de YHWH (cf. Êxodo 19.5-6; Deuteronômio 7.6;
14.2; 26.18; Isaías 43.21; Malaquias 3.17; 1 Pedro 2.9) para se revelar às nações (veja Tópico Especial: Eterno
Plano Redentor de YHWH).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 135.5-7
5
Com efeito, eu sei que o SENHOR é grande
e que o nosso Deus está acima de todos os deuses.
6
Tudo quanto aprouve ao SENHOR, ele o fez,
nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos.
7
Faz subir as nuvens dos confins da terra,
faz os relâmpagos para a chuva,
faz sair o vento dos seus reservatórios.
135.5 "eu sei" Veja Tópico Especial: Conhecer.
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▣ "SENHOR" Este é o termo hebraico Adon, que significa "mestre", "dono", "marido" ou "Senhor". Veja Tópico
Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "nosso Senhor está acima de todos os deuses" YHWH é o único Deus (cf. Êx. 18.11; Sl. 95.3; 96.4; 97.9,
veja Tópico Especial: Monoteísmo). Isto é onde o exclusivismo de Israel é muito óbvio! Ela era a única nação
monoteísta da ANE.
135.6 "nos céus e na terra, no mar" Esta é a linguagem típica para a criação (isto é, este planeta, cf. Êxodo
20.11; Neemias 9.6; Salmo 69.34; 96.11; 146.6; Ag. 2.6). Veja Tópico Especial: Céu.
▣ "o mar... todos os abismos" Estes podem ser sinônimo ou o primeiro controle de YHWH sobre a (1) água da
agricultura e (2) água como uma arma (isto é, relâmpago, inundações, pragas, etc.). O segundo pode se referir à
imagem da mitologia da ANE de YHWH derrotando o caos da água (cf. Sl. 65.5-7; 89.9-10; Jó 26.12-13; Is. 51.910).
137.7 "Seus reservatórios" Este SUBSTANTIVO hebraico pode significar "tesouro" ou "reservatório". O AT usa
frequentemente a imagem dos fenômenos do clima (isto é, granizo, neve, vento, relâmpago, chuva / inundação)
guardados em reservatórios celestiais para serem usados por YHWH, não Ba'al.
1. Dt. 28.12
2. Jó 38.22
3. Sl. 33.7
4. Jr. 10.13; 51.16
YHWH controla as forças da natureza para Seus propósitos (cf. Lv. 26.4-5, 9, 16, 19, 22, 26; Dt. 27.3; 28.4-5, 8,
11, 12, 17- 18, 22, 24, 38-42).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 135.8-18
8
Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito,
tanto dos homens como das alimárias;
9
quem, no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios
contra Faraó e todos os seus servos;
10
quem feriu muitas nações
e tirou a vida a poderosos reis:
11
a Seom, rei dos amorreus,
e a Ogue, rei de Basã,
e a todos os reinos de Canaã;
12
cujas terras deu em herança,
em herança a Israel, seu povo.
13
O teu nome, SENHOR, subsiste para sempre;
a tua memória, SENHOR, passará de geração em geração.
14
Pois o SENHOR julga ao seu povo
e se compadece dos seus servos.
15
Os ídolos das nações são prata e ouro,
obra das mãos dos homens.
16
Têm boca e não falam;
têm olhos e não vêem;
17
têm ouvidos e não ouvem;
pois não há alento de vida em sua boca.
18
Como eles se tornam os que os fazem,
e todos os que neles confiam.
135.8 "Ele quem feriu" Este VERBO (BDB 645, KB 697, Hiphil PERFEITO) denota uma destruição completa
enviada e realizada por Deus.
1. Sl. 135.8 - A libertação do Egito prometida por YHWH (cf. Gênesis 15.12-15; Êxodo 3.20; 7.25; 9.15;
12.13; Salmo 87.4; Isaías 30.7)
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2. Sl. 135.10 - YHWH derrota as nações de Canaã (cf. Gênesis 15.16-21)
135.13 "geração em geração" Veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam). Isso pode ser um jogo sobre o
significado da raiz da palavra YHWH a partir do VERBO hebraico "ser". Veja Tópico Especial: Nomes para a
Divindade.
NASB
"Tua memória"
NKJV, JPSOA
"Sua fama"
NRSV, REB,
LXX
"Sua fama"
NJB
"Sua memória"
O SUBSTANTIVO hebraico (BDB 271) significa "lembrança" ou "memoria".
1. memória humana - Pr. 10.7; Ec. 9.5
2. Israel - Os. 14.7
3. YHWH - Ex. 3.15; Sl. 6.6; 30.4; 97.12; 102.12; Is. 26.8; Os. 12.5
135.18 Aqueles que fazem os ídolos e depois os adoram serão como eles:
1. não conseguem falar
2. não conseguem ver
3. não conseguem ouvir
4. não conseguem respirar
Ele são imaginações sem vida, de seres humanos caídos, com falsas mãos e falsos corações. Os ídolos não podem
ajudar ou conhecer, assim também, seus os adoradores!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 135.19-21
19
Casa de Israel, bendizei ao SENHOR;
casa de Arão, bendizei ao SENHOR;
20
casa de Levi, bendizei ao SENHOR;
vós que temeis ao SENHOR, bendizei ao SENHOR.
21
Desde Sião bendito seja o SENHOR,
que habita em Jerusalém!
Aleluia!
135.19 Refere-se:
1. a todas as tribos de Israel
2. a tribo especial de Levi, a família de Arão, a escolha de YHWH para que Seus servos do templo chegassem
de um certo modo. Esta tribo substituiu os filhos primogênitos de todas as tribos como servos de YHWH
(cf. Ex. 13).
135.20 "casa de Levi" Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram da tribo de
Levi. Alguns levitas
1. serviam no templo (veja nota no Salmo 134.1)
2. serviam localmente como professores das Leis de Moisés
▣ "temeis o SENHOR " Veja Tópico Especial: Temor.
135.21 "Sião" Veja Tópico Especial: Moriá, Jebus, Salém, Jerusalém, Sião.
▣ "que habita em Jerusalém" Veja nota em Sl. 132.14.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
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Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste as características do Deus de Israel.
2. Defina o monoteísmo.
3. Deus controla o clima para Seus propósitos? Isso significa que Deus envia todas as tempestades,
inundações, fogo, etc?
4. Por que é tão triste confiar nos ídolos?
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SALMO 136
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Graças pela bondade
do SENHOR com Israel
Sem Introdução

Ação de Graças a Deus
por Sua Misericórdia

Ação de Graças
pelas Grandes
Obras do SENHOR em Nome
de Seu Povo

Um Hino de Ação
de Graças

Litania de Ação de Graças

136.1-9

136.1-3

136.1-3

136.1-3

136.1-3

136.4-9

136.4-9

136.4-9

136.4-6
136.7-9

136.10-22

136.10-22

136.10-22

136.10-15

136.10-12
136.13-15

136.16-22

136.16-20
136.21-24

136.23-26

136.23-25

136.23-25

136.23-25
136.25-26

136.26

136.26

136.26

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Como "aleluia" (BDB 138, KB 159, Piel IMPERATIVO) iniciou e terminou o Salmo 135, "rendei graças"
(BDB 392, KB 389, HIPHIL IMPERATIVO) inicia e termina o Salmo 136.
B. O padrão repetitivo litúrgico é óbvio no Salmo. Os rabinos o chamam de "Grande Hallel". O Sacerdote
pronunciaria a primeira linha de cada verso e os adoradores o segundo em refrão.
C. A estrutura / teologia é
1. O próprio YHWH é caracterizado
2. Os atos de libertação de YHWH são destacados
3. Israel é chamado a louvar o seu Deus de sua nação, o único Deus
D. O Salmo é o paralelo ao Salmo 135.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 136.1-9
1
Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
2
Rendei graças ao Deus dos deuses,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
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3

Rendei graças ao Senhor dos senhores,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
4
ao único que opera grandes maravilhas,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
5
Àquele que com entendimento fez os céus,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
6
Àquele que estendeu a terra sobre as águas,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
7
Àquele que fez os grandes luminares,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
8
o sol para presidir o dia,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
9
a lua e as estrelas para presidirem a noite,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
136.1 "Rendei graças" o VERBO (BDB 392, KB 389) basicamente significa "jogar" ou "lançar". No Hiphil é
usado para
1. ação de graças através do cantar de frases litúrgicas
2. confessar (cf. Lv. 5.5; Pr. 28.13)
A AB sugere que houve um gesto físico ligado ao ato de ação de graças que é a razão pela qual essa raiz
aparentemente desconectada foi usada.
▣ "porque Ele é bom" A primeira estrofe (Salmo 136.1-9) descreve a pessoa de YHWH e os atos de criação.
1. Ele é bom (cf. 1 Cr. 16.34; Sl. 106.1; 107.1; 118.1, 29; 136.1; Jr. 33.11)
2. Ele está sobre todos os deuses (cf. Deuteronômio 10.17, veja Tópico Especial: Monoteísmo)
3. Ele é o criador deste planeta, Sl. 136.4-9 (cf. Gênesis 1, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas para o
Salmo 136.4a)
▣ "Porque a Sua misericórdia dura para sempre" Esta é uma afirmação recorrente da misericórdia e
eternidade de YHWH (repetida em cada versículo).
Para o termo "misericórdia" veja o Tópico Especial: Benignidade (hesed). Para o termo "eterno" veja Tópico
Especial: Para Sempre ('olam).
Observe as diferentes maneiras como o termo significativo da aliança, hesed (BDB 338) é traduzido:
1. NASB - "benignidade"
2. NKJV, LXX - "misericórdia"
3. NRSV, JPSOA - "amor firme"
4. TEV, REB - "amor"
5. NJB - "amor fiel"
6. NAB - "O amor de Deus"
7. NET Bible - "amor leal"
Acho que a melhor maneira de descrever esse termo é "o amor leal incondicional da aliança de YHWH". É
teologicamente análogo ao agap do NT.
136.4 "ao único" Esta é uma afirmação do monoteísmo, a singularidade de Israel na ANE (cf. Salmo 72.18;
Isaías 44.24, veja Tópico Especial: Monoteísmo).
▣ "grandes maravilhas" A LXX omite o ADJETIVO. A UBS Text Project (página 417) se divide em relação a
aceitar a MT ou a LXX. "Grande" aparece com o termo "maravilhas" em Dt. 6.22.
136.5
NASB
NKJV, TEV
NRSV

"com entendimento"
"pela sabedoria"
"pelo entendimento"
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NJB, REB
"na sabedoria"
JPSOA
"com sabedoria"
O SUBSTANTIVO FEMININO (BDB 108) é usado em Pr. 8.1 para a primeira criação de Deus que Ele usou para
criar todas as coisas. Algumas outras passagens onde este termo é usado são Jó 26.12; Pr. 3.19; 24.3; Jr. 10.12.
O conceito é paralelo ao "falou" em Gênesis 1. Refere-se às atividades criativas de Deus.
O NT afirma que Jesus foi o agente de Deus na criação (cf. João 1.3, 10; 1 Coríntios 8.6; Colossense 1.16;
Hebreus 1.2). Observe como os três primeiros versículos da Bíblia envolvem a Trindade (veja Tópico Especial: A
Trindade).
1. Elohim (Deus), Gn. 1.1
2. Ruah (Espírito), Gn. 1.2
3. Deus / Jesus disse, Gn. 1.3, 6, 9, 14
136.6 "estendeu" Este VERBO (BDB 955, KB 1291) é usado para Deus moldando a "cúpula" da atmosfera sobre
a terra (cf. Jó 37.18; Isaías 42.5; 44.24, veja Tópico Especial: Céu).
A UBS Handbook diz que este VERBO se refere a YHWH estabelecendo a terra seca nas águas (cf. Salmos
24.2). Isso é certamente possível.
136.7-9 A menção da criação de Deus das luzes no céu era uma maneira hebraica de rejeitar o culto astral. Esta
imagem teológica é semelhante às pragas do Egito (cf. Ex. 8-11), rejeitando as divindades animais do
Egito. YHWH, e somente Ele, é Deus! Não há outro (veja Tópico Especial: Monoteísmo). Observe "ao único”
(BDB 94 II) em Sl. 136.4ª.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 136.10-22
10
àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
11
e tirou a Israel do meio deles,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
12
com mão poderosa e braço estendido,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
13
àquele que separou em duas partes o mar Vermelho,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
14
e por entre elas fez passar a Israel,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
15
mas precipitou no mar Vermelho a Faraó e ao seu exército,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
16
Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
17
Àquele que feriu grandes reis,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
18
e tirou a vida a famosos reis,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
19
a Seom, rei dos amorreus,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
20
e a Ogue, rei de Basã,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
21
cujas terras deu em herança,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
22
em herança a Israel, seu servo,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
136.10-22 Como Sl. 136.1-9 descreve o Deus da criação (isto é, Elohim, cf. Gênesis 1); Sl. 136.10-22 descreve o
Deus da libertação / salvação do AT (isto é, YHWH, embora não mencionado, mas implícito, veja Tópico
Especial: Salvação (Termo do AT).
1. o êxodo prometido do Egito (cf. Gn. 15.12-15)
843

a. Pragas
b. Dividindo o Mar Vermelho / Juncos (veja Tópico Especial: Mar Vermelho)
2. a conquista prometida de Canaã (cf. Gn. 15.16-21)
136.12 "com mão poderosa e braço estendido" Esta imagem antropomórfica (veja Tópico Especial: Deus
Descrito como Humano) é comum no AT (cf. Êxodo 13.3, 9; 6.1; Deuteronômio 3.24; 4.34; 5.15; 6.21; 7.19;
26.8; 1 Reis 8.42; Neemias 1.10; Salmo 44.3; 77.15; Jeremias 32.21, Veja Tópico Especial: Mão.
136.13 As mesmas palavras são usadas em Êx. 14.27 descrevendo a destruição do exército egípcio no Mar
Vermelho / Juncos.
136.21-22 "herança... herança" Esse SUBSTANTIVO (BDB 635) são imagens tiradas do exclusivo lugar de Israel
como escolha especial de YHWH (cf. nota em Sl. 135.4).
1. Ele deu-lhes Canaã para cumprir Sua promessa a Abraão (cf. Gênesis 15.12-21). Isto é afirmado repetidas
vezes em Deuteronômio (cf. Dt. 4.21; 15.4; 19.10; 20.16; 21.28; 24.4; 25.19; 26.1).
2. Ele deu a cada tribo de Israel sua própria parcela de terra (cf. Josué 13-19).
3. Israel era a herança especial de YHWH de todas as nações (cf. Dt. 4.20; 7.6; 9.26, 29; 32.9; 1 Rs. 8.51; Sl.
28.9; 33.12; 78.62, 71; 94.5, 14; 106.40).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 136.23-26
23
a quem se lembrou de nós em nosso abatimento,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
24
e nos libertou dos nossos adversários,
porque a sua misericórdia dura para sempre;
25
e dá alimento a toda carne,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
26
Oh! Tributai louvores ao Deus dos céus,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
136.23-26 Esta estrofe funciona como um resumo dos grandes atos de YHWH em relação a Israel, bem como seus
atos como o sustentador de toda a vida humana (cf. Salmo 104.27-30; 145.15; Mateus 5.45; Atos 14.17). Isso
combina a conotação dos títulos
1. Elohim - Criador, Provedor, sustentador
2. YHWH - Salvador, Libertador, Deus que faz a Aliança
Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
136.23 "em nosso abatimento" É incerto se isso se refere ao:
1. período dos juízes
2. escravidão no Egito
3. exílio na Mesopotâmia
136.26 "Deus dos céus" Este foi posteriormente um título zoroastriano para Deus, tão comum no período pósexílico. Os judeus muitas vezes tomaram as frases descritivas e títulos de deuses pagãos e governantes
estrangeiros para descrever YHWH.
O “céus” é PLURAL, como tantas palavras hebraicas é para denotar grandeza. Os rabinos muitas vezes
discutiram quantos níveis do céu eram mencionados na Bíblia hebraica. Veja Tópico Especial: Os Céus e o
Terceiro Céu.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O que significa "YHWH é bom"?
Por que a "misericórdia" é um termo teológico tão importante?
O Salmo 136.1-4 expressa claramente o monoteísmo?
A qual evento Sl. 136.6 se refere?
Por que o sol, a lua e as estrelas são mencionados como criações de YHWH?
Onde está o Mar Vermelho?
Onde em Génesis a conquista é profetizada?
A qual característica de Deus Sl. 136.25 se refere?
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SALMO 137
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma experiência de
Cativeiro
Sem Introdução MT

Ansiando por Sião em
uma Terra Estrangeira

Oração pela Vingança
sobre os Inimigos de
Israel
(Um Lamento)

Um Lamento dos
israelitas no exílio

Canção dos Exilados

137.1-3

137.1-3

137.1-3

137.1-3

137.1-2
137.3

137.4-6

137.4-6

137.4-6

137.4-6

137.4-5
137.6

137.7-9

137.7-9

137.7-9

137.7

137.7

137.8-9

137.8-9

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 137.1-3
1
Às margens dos rios da Babilônia,
nós nos assentávamos e chorávamos,
lembrando-nos de Sião.
2
Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas,
3
pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções,
e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo:
Entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
137.1 "Às margens dos rios da Babilônia" Possivelmente uma tradução melhor seria "pelas vias navegáveis". O
sistema de água da Babilônia daquele tempo envolvia não só os rios, mas também canais artificiais, como o Canal
Chebar (cf. Ezequiel 1.1).
Aprendemos em Atos 16.13 que era um costume antigo nas cidades sem sinagogas encontrarem-se no rio local
para adoração. Este pode ser o caso aqui.
▣ "nós nos assentávamos e chorávamos" Por causa da combinação das palavras "sentávamos" e "chorávamos"
isso parece se relacionar com um cenário de um canto fúnebre. Sentar no chão era uma maneira de luto judaico.
▣ "lembrando-nos de Sião" É interessante que na Bíblia era importante para os seres humanos lembrarem (cf.
Salmo 137.5 [implícito], 6, 7). O termo "preferir" em Sl. 137.6 é traduzido pela Jewish Publication Society of
America, em sua nova tradução, como "manter Jerusalém em memória como a minha hora mais feliz".
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O termo "Sião" é um SINÔNIMO para toda a cidade de Jerusalém e a área do templo localizada no Monte Moriá
(veja Tópico Especial: Moriá, Salem, Jebus, Jerusalém, Sião). É muito difícil para nós compreendermos a
implicação total de Israel no exílio. Foi-lhe prometido um rei Davídico para sempre (2 Samuel 7.10, 13, 16). Ela
foi protegida durante a invasão do rei assírio, Senaqueribe, nos dias de Ezequias (cf. Isaías 37). No entanto,
Jeremias disse-lhes que o exílio era iminente a menos que se arrependessem e se voltassem para Deus. A Aliança
(veja Tópico Especial: Aliança) sempre foi condicional (cf. 1 Samuel 13.12, 13), mas eles se basearam em
tradições antigas em vez das relações pessoais. Portanto, a aliança de Deus tornou-se inoperante (isto é, exilio) em
seus dias.
137.2 "Nos salgueiros" os horticultores nos dizem que os salgueiros não crescem na ANE, mas que esta árvore
(BDB 788 II) é provavelmente um tipo de álamos que cresce ao longo dos rios Eufrates e Jordão. Veja a
UBS, Fauna e Flora off the Bible, p. 170. Alguns até sugerem que os ramos desta árvore em particular foram
usados durante a Festa dos Tabernáculos para construir as tendas em que as pessoas viviam.
▣ "pendurávamos as nossas harpas" É interessante notar que todos os VERBOS em Sl. 137.1-3 estão no TEMPO
o que pode implicar que o autor viveu depois do exílio e estava escrevendo sobre uma amarga
experiência passada.
A RSV traduz o termo "harpas" (BDB 490) como "liras". É muito difícil determinar o tipo exato de
instrumentos musicais envolvidos porque os nomes mudaram de cultura para cultura, assim como o modelo dos
instrumentos. Era um pequeno instrumento musical de cordas.

PERFEITO,

137.3 "que nos levaram cativos... os nossos opressores" Alguns comentaristas sugeriram que este versículo é
um exemplo da zombaria cometida pelos captores babilônicos, mas o termo traduzido pela NASB, "pediram", é,
na realidade, a palavra hebraica muito mais simples "pedir" (BDB 981, KB 1371, Qal PERFEITO). É bem possível
que os babilônios estivessem interessados apenas no novo tipo de música que os judeus produziam. No entanto,
para os judeus, eles não podiam cantar canções religiosas em uma terra estrangeira porque estavam
comprometidos com a adoração de YHWH, que aparentemente tinha sido derrotado por Marduk. Este foi um
momento de grande confusão para os judeus durante este período da história. Havia um conceito na ANE que
quem ganhava a batalha era empoderado por seus deuses nacionais. YHWH estava disposto que Seu próprio nome
fosse posto em causa para que Seu povo voltasse a confiança Nele.
▣ Observe que há várias palavras que começam com שׁ.
1. Sl. 137.3 VERBO, "pediam" - BDB 981, KB 1371, Qal PERFEITO
2. Sl. 137.3 PARTICÍPIO, "opressores" - BDB 985, KB 1382, Qal PARTICÍPIO
3. Sl. 137.3 SUBSTANTIVO, "canções" - BDB 1010
4. Sl. 137.3 SUBSTANTIVO, "alegres" - BDB 970
5. Sl. 137.3 VERBO, "entoai" - BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERATIVO
6. Sl. 137.4 SUBSTANTIVO, "canto" - BDB 1010
7. Sl. 137.4 VERBO, "entoar" - BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERFEITO
8. Sl. 137.4 SUBSTANTIVO, "canto" - BDB 1010
9. Sl. 137.5 VERBO, "esquecer" - BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFEITO
10. Sl. 137.5 VERBO, "resseque" - BDB 1013, KB 1489, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
11. Sl. 137.6 SUBSTANTIVO, "alegria" - BDB 970
▣ "nossos opressores" Esta palavra (BDB 1064, KB 1700) é encontrada somente aqui. Poderia ser
1. um paralelo com "aqueles que nos levaram cativos" de Sl. 137.3a
2. "aqueles que nos levaram para longe" (REB), LXX, Peshitta, Vulgata
3. de outra raiz hebraica ( הלל- BDB 237), "fazer uma zombaria"
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 137.4-6
4
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do SENHOR
em terra estranha?
5
Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém,
que se resseque a minha mão direita.
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6

Apegue-se-me a língua ao paladar,
se me não lembrar de ti,
se não preferir eu Jerusalém
à minha maior alegria.
137.4 "Como, porém, haveríamos de entoar o canto do SENHOR em terra estranha" Alguns têm
identificado esta afirmação com o conceito das divindades nacionais, mas parece-me que ele se refere mais ao
caráter religioso das canções e que era impossível Cantam louvores a YHWH no meio de tal julgamento e
alienação. Tenho certeza que os judeus realmente se perguntavam se a aliança de Deus foi quebrada para sempre,
se Ele os amaria de novo, e se havia alguma esperança para sua nação. Deus iria responder a essas perguntas de
uma forma positiva no futuro, mas neste período de tempo houve grande confusão e mal-entendidos.
▣ "SENHOR" Este é YHWH. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
137.5 "Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém" Isso mostra a sua fé em tempos sombrios. Salmo 137.5-6 é uma
auto maldição usada para a intensidade literária!
▣ "se... que" Estes são ambos Qal IMPERFEITOS usados em um sentido JUSSIVO.
▣ "que se resseque a minha mão direita" Observe que as palavras "sua habilidade" estão em itálico na NASB, o
que significa que elas não estão na MT. Porque no contexto ele está cantando, isso pode ser uma alusão ao fato de
que esses músicos judeus estavam sendo apostatas, cantando canções religiosas, enquanto estavam cativos e
podem ter perdido a sua habilidade de músicos. Esta parece ser a ênfase em Sl. 137.6, o que implica a perda da
capacidade de cantar.
137.6 "se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria" A frase literal, 'acima da cabeça', é única e pode
se referir a algum gesto do culto ou a cabeça coberta simbolicamente. A LXX usa 'cabeça' como 'início' ou
'origem' (veja Tópico Especial: Cabeça).
Como em tantas vezes, estas palavras raras e poéticas, é melhor lembrar que:
1. o paralelo nos dá uma pista
2. a etimologia das raízes cognatas são muitas vezes um indicador do significado
3. O impulso do Salmo como um todo
A JPSOA usa "manter Jerusalém em memória como a minha hora mais feliz."
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 137.7-9
7
Contra os filhos de Edom, lembra-te, SENHOR,
do dia de Jerusalém,
pois diziam: Arrasai, arrasai-a,
até aos fundamentos.
8
Filha da Babilônia, que hás de ser destruída,
feliz aquele que te der o pago
do mal que nos fizeste.
9
Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los
contra a pedra.
137.7 "Contra os filhos de Edom, lembra-te, SENHOR" Os seres humanos devem lembrar a graça de Deus,
Deus é encorajado a esquecer (Qal IMPERATIVO usado em oração) os pecados de Israel, pois quando Deus se
lembra é geralmente no contexto do julgamento. Esse é exatamente o propósito desta afirmação, de que o Deus da
vingança, Dt. 32.35, agirá correta e justamente para com os filhos de Edom que violaram seus próprios parentes
(isto é, os judeus). Há muitas evidências bíblicas de que Edom participou do cerco, queda e saque de Jerusalém
(cf. Salmo 87.4-8; Jeremias 49.7-22; Lamentações 4.21; Ezequiel 25.12-14; 35.1ff; Amós 1.11; Joel 3.19, e
especialmente Obadias 10-14). Veja Tópico Especial: Edom e Israel.
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▣ "pois diziam: Arrasai, arrasai-a" Estas são supostamente as palavras (dois Piel IMPERATIVOS) dos edomitas
no dia em que Jerusalém caiu pelo exército de Nabucodonosor. No entanto, a nova tradução da Jewish Publication
of America usa, "desnude-a, desnude-a". Isto é perfeitamente possível à luz de Is. 47.2-3; Lm. 1.8; Ez. 16.37. A
metáfora aqui é de uma mulher que está publicamente envergonhada. Esta interpretação é reforçada pelo fato de
que na próxima frase, "até aos fundamentos", pode ser traduzida como "nádegas" (BDB 414, KB 417, AB,
p.273). Penso que a primeira opção é melhor.
137.8 "filha de Babilônia" É bastante comum chamar as nações pelo termo "filha de". Esta é uma expressão
idiomática hebraica usada para incluir toda uma população. Veja a nota completa em Jr. 46.11. É interessante que
os três VERBOS de Sl. 137.8 são repetidos em Jr. 51.56.
NASB
"hás de ser destruída"
NKJV
"tu que és destruída"
NRSV,
NASB margem
"tu devastada"
TEV
"tu serás destruída"
NJB
"condenada à destruição"
JPSOA,
Targums
"tu predadora"
REB
"a destruidora"
A UBS Text Project, p. 419, dá "destruída" uma classificação "B" (alguma dúvida). As diferenças entre as
opções são
1.  – דודהשהdestruída
2.  – דדהשהsendo destruída
▣ "que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago" Este é simplesmente o exemplo do AT do" olho
por olho ", a justiça de Levítico 24.19-22, Dt. 19.19, repetida em Jeremias 51. Nós colhemos o que nós semeamos
(muitas vezes chamado de "os dois caminhos", cf. Jó 34.11; Sl. 28.4; 62.12; Pr. 24.12, 29; Ec. 12.14; Jr. 17.10;
32.19; Mt. 16.27; 25.31-46; Rm. 2.6; 14.12; 1 Co. 3.8; 2 Co. 5.10; Gl. 6.7; 2 Tm. 4.14; 1 Pd. 1.17; Ap. 2.23;
20.12; 22.12).
Há seis salmos imprecatórios (isto é, maldição), isto é, Salmos 55; 59; 69; 79; 109; 137.
137.9 "teus filhos e esmagá-los" Esta era uma prática comum na ANE (cf. 2 Rs. 8.12; Is. 13.16, 18; Os. 10.14;
Na. 3.10). É interessante notar que a profecia específica mencionada em Is. 13.16 era contra a Babilônia. Este
parece ser um exemplo horrível da verdade que o que nós semeamos, nós colhemos. O historiador, Prideaux, nos
diz que quando a Babilônia foi sitiada, as mulheres e crianças foram mortas, a fim de que mais comida fosse
preservada para os defensores militares da cidade.
▣ "pedra" O SUBSTANTIVO (BD 700) tem o ARTIGO DEFINIDO. Poderia ser:
1. um nome para Petra (muitas vezes chamado de "a cidade vermelha"), uma capital de Edom (BDB 701, cf. 2
Reis 14.7)
2. uma maneira de se referir à idolatria, que é oposto a YHWH, "a verdadeira rocha"
3. alguns emendam o termo a "Aram" (um país)
4. Uma maneira de se referir a uma superfície dura, como uma parede ou lado de uma casa. Isso se encaixa
melhor no contexto e no paralelismo.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que o cativeiro babilônico foi uma forte crise teológica?
2. Como esses exemplos históricos na vida da nação de Israel se aplicam a nós na Igreja?
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3. Discuta as palavras "esquecer" e "lembrar" e como elas são usadas nos cenários do AT.
4. Como se compara as antigas práticas de guerra num sentido moral, com as nossas práticas modernas?
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SALMO 138
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ação de Graças
pelo Favor DO SENHOR
Introdução MT
Um Salmo de Davi.

A bondade DO SENHOR aos
fiéis

Ação de Graças e
Libertação dos
Problemas

Uma Oração de Ação
de Graças

Hino de Ação de Graças

138.1-3

138.1-3

138.1-3

138.1-3

138.1-2a
138.2b-3

138.4-6

138.4-6

138.4-6

138.4-6

138.4-6

138.7-8

138.7-8

138.7-8

138.7-8

138.7-8

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 138.1-3
1
Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração;
na presença dos poderosos te cantarei louvores.
2
Prostrar-me-ei para o teu santo templo
e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade,
pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3
No dia em que eu clamei, tu me acudiste
e alentaste a força de minha alma.
138.1-3 Essa estrofe descreve o que o salmista fará (quatro verbos IMPERFEITOS usados em
um sentido COORTATIVO), enquanto que Sl. 138.4-6 reflete o que as nações devem fazer.
1. Render-te-ei graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. Te cantarei louvores - BDB 274, KB 273, Piel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
3. Prostrar-me-ei para o teu santo templo - BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPERFEITO usado em
um sentido COORTATIVO
4. louvarei - mesmo que número 1
YHWH lhe respondeu no dia em que orou e continua a responder-lhe, porque:
1. Ele é um seguidor fiel encorajado e fortalecido por YHWH, Sl. 138.3b
2. o caráter de YHWH
a. Seu nome, Sl. 138.2b, c
b. Sua misericórdia, Sl. 138.2b
c. Sua verdade, Sl. 138.2b
d. Sua palavra, Sl. 138.2c
Observe o número de vezes que o som da letra "k" fecha as palavras em Sl. 138.1-2.
1. Render-te-ei graças, Sl. 138.1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Te cantarei louvores, Sl. 138.1
Santo, Sl. 138.2
Seu nome, Sl. 138.2
Sua misericórdia, Sl. 138.2
Sua verdade / fidelidade, Sl. 138.2
Seu nome, Sl. 138.2
Sua palavra, Sl. 138.2

138.1 "de todo o meu coração" Esta é uma expressão idiomática hebraica de dedicação total (cf. Salmo 86.12;
111.1). Esta era uma maneira de mostrar a diferença entre a fé / fidelidade de
1. Davi - um coração pleno (antes de Bate-Seba e após o terrível episódio)
2. Salomão - um coração dividido (quando ele estava velho)
O pecado não era a questão, qualquer pecado (veja nota em Salmo 130.3-4), mas sim a fé contínua e o
arrependimento. A relação com YHWH é a chave, não o desempenho baseado em esforços humanos.
▣ "na presença dos poderosos" Isso pode ser visto de duas maneiras.
1. A sala do trono do céu (isto é, o templo de adoração) que é onde o salmista torna as suas canções de fé
conhecidas (isto é, o conselho celestial, Salmo 82.1; 89.7-8; 95.3; 96.4; 97.9)
2. YHWH é o único Deus verdadeiro (veja Tópico Especial: Monoteísmo), que era a singularidade de Israel
na ANE
3. veja Tópico Especial: Nomes Para Divindade, C. "Elohim"
138.2 "para o teu santo templo" os judeus e os muçulmanos oravam em direção a Jerusalém (posteriormente os
muçulmanos mudaram para Meca). Este era o lugar onde o único e verdadeiro Deus escolheu habitar (cf. Dt.
12.11), entre as asas dos querubins na arca da aliança (cf. Ex. 25.22) no Santo dos Santos. Era o lugar onde o céu
e a terra se encontravam.
Se o reinado de Davi é o cenário histórico, então o "templo" deve ser entendido como "arca", alojada no
"tabernáculo". Os israelitas oravam:
1. quando estavam longe de Jerusalém, voltados para Jerusalém (cf. Dn. 6.10)
2. quando no templo de frente para a arca (cf. Salmo 28.2)
▣ "Seu nome" Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH (AT).
▣ "misericórdia" Veja Tópico Especial: Benignidade (hesed).
NASB, NKJV
"verdade"
NRSV, TEV,
JPSOA, REB
"fidelidade"
NJB
"constância"
O significado do termo (BDB 54) pode ser visto na utilização do VERBO (BDB 52). Veja o Tópico Especial:
Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT.
▣ "Tua palavra" Veja Tópico Especial: Termos da Revelação de Deus.
NASB
"acima de tudo"
NKJV
"acima de tudo"
Esta frase não está clara em hebraico. Pode estar relacionado com "na presença dos poderosos" de
Sl. 138.1b. Também é possível que ela se relacione com "os reis da terra" em Sl. 138.4. Qualquer que seja o
referencial específico, na mente do salmista, ele magnificou a pessoa da Divindade de Israel. Suas características
são supremas (NJB). Veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel (AT) e Tópico Especial:
Características do Deus de Israel (NT).
138.3 A resposta de YHWH (IMPERATIVO) à oração do salmista foi (dois VERBOS IMPERFEITOS)
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1. ele
o
alentou
(literalmente
"arrogante",
BDB
923),
mas
neste
contexto
o
uso exclusivo do Hiphil IMPERFEITO, "ousado" é o significado pretendido
A UBS Text Project (p.421) dá a MT (BDB 923,  )רהבuma classificação "B" (alguma dúvida) e
menciona a emenda da RSV, NRSV, que sugere "multiplicar" ou "aumentar" (BDB 915, )רבה.
2. "o fortaleceu" - o SUBSTANTIVO, BDB 738, denota força ou coragem
Que diferença faz a oração arrependida e fiel. A oração afeta a nós e a Deus (veja Tópico Especial:
Oração Intercessora).
▣ "alma" Veja a nota completa sobre nephesh (BDB 659) em Gn. 35.18.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 138.4-6
4
Render-te-ão graças, ó SENHOR,
todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca,
5
e cantarão os caminhos do SENHOR,
pois grande é a glória do SENHOR.
6
O SENHOR é excelso,
contudo, atenta para os humildes;
os soberbos, Ele os conhece de longe.
138.4-6 Como Sl. 138.1-3 descreve as orações do salmista e as respostas de YHWH, agora esta estrofe dirige-se
às nações (isto é, "todos os reis da terra").
1. eles renderão graças - BDB 392, KB 389, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
2. cantarão os caminhos de YHWH - BDB 1010, KB 1479, Qal IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO
A razão para expressão idiomática é:
1. A revelação de YHWH (palavras)
2. Os caminhos de YHWH (ou seja, exalta os humildes, julga os altivos), Sl. 138.6
3. A grande glória de YHWH (veja tópico Especial: Glória (DOXA))
138.4 "todos os reis da terra" O AT discute as nações sob várias categorias.
1. YHWH e a posse de Seu Messias - Sl. 2.8; 82.8; Ap. 11.15
2. seu medo / julgamento - Sl. 72.11; 102.15; Is. 49.23
3. sua adoração - Sl. 22.27; 66.4; 86.9; 138.4; Is. 66.23; Ap. 15.4; Veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH
138.6 "Ele os conhece" Este VERBO é frequentemente usado no sentido de relacionamento íntimo
pessoal. Veja Tópico Especial: Conhecer.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 138.7-8
7
Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida;
estendes a mão contra a ira dos meus inimigos;
a tua destra me salva.
8
O que a mim me concerne o SENHOR levará a bom termo;
a tua misericórdia, ó SENHOR, dura para sempre;
não desampares as obras das tuas mãos.
138.7-8 O salmista alude à sua situação atual.
1. ando em meio à tribulação, Sl. 138.7 (isto é sugerido em Sl. 138.3)
2. Ele tem inimigos de ira, Sl. 138.7b; não se sabe quem são esses inimigos
a. Companheiros israelitas
b. Vizinhos pagãos
A AB (pp. 275-276) afirma que este Salmo é melhor interpretado como um Salmo real no reinado de
Davi, por causa dos elos léxicos e gramaticais da poesia ugarítica.
3. "o que a mim me concerne", Sl. 138.8a. Isso também não é especificado, mas o contexto implica um
motivo espiritual ou religioso
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4. o uso da palavra "refazes" (literalmente "mantém-me vivo") implica que os inimigos
a. Estavam tentando matá-lo
b. Ele ficou doente
138.7 "a tua destra" Veja Tópico Especial: Mão.
▣ "me salve" Veja o Tópico Especial: Salvação (AT).
138.8a Que promessa a todos os seguidores fiéis!
1. todos temos um propósito divino (cf. Sl. 57.2; Fp. 1.6)
2. o objeto de nossa fé alcançará / cumprirá Seu propósito em nós
138.8b "a bom termo" Veja Tópico Especial: Benignidade (hesed).
▣ "eterno" Veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
138.8c "não desampares as obras das tuas mãos" O VERBO (BDB 951, KB 1276, Hiphil JUSSIVO) denota a
fidelidade de YHWH para Seus propósitos.
A frase "obras das tuas mãos" é uma expressão idiomática hebraica para a criação de YHWH da humanidade a
Sua imagem / semelhança (cf. Gn. 1.26-27; 2.1-7).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. A quem "os deuses" de Sl. 138.1b se referem?
2. Defina o significado hebraico de "misericórdia" e "verdade". Sl. 138.2
3. Por que a última linha de Sl. 138.2 é tão difícil de traduzir?
4. Por que Sl. 138.3 é tão difícil de traduzir?
5. "Todos os reis da terra" se referem a uma cena de julgamento ou a uma cena de adoração?
6. É possível definir a "tribulação" ou "meus inimigos" de Sl. 138.7?
7. Que grande verdade Sl. 138.8 expressa?
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SALMO 139
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Omnipresença e
Omnisciência de Deus
Introdução MT
Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi.

Conhecimento Perfeito de
Deus sobre o Homem

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

Conhecimento e Cuidado
pleno de Deus

Em louvor à Onisciência de Deus

139.1-6

139.1-6

139.1-6

139.1-6

139.1-3
139.4-6

139.7-12

139.7-12

139.7-12

139.7-12

139.7-8
139.9-10
139.11-12

139.13-16

139.13-16

139.13-18

139.13-18

139.13-14b
139.14c-15
139.16

139.17-18

139.17-18

139.19-22

139.19-22

139.17-18
139.19-24

139.19-22

139.19-20
139.21-22

139.23-24

139.23-24

139.23-24

139.23-24

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo usa a poesia hebraica (veja Tópico Especial: Poesia Hebraica) para descrever os termos gregos
teológicos. Onipresença, onisciência e onipotência. YHWH é o juiz perfeito. Ele:
1. Está plenamente presente
2. Plenamente possui o conhecimento
3. É poderoso plenamente
e Ele ainda ama e quer comunhão com a humanidade, porque Ele a criou.
B. Este Salmo descreve o conhecimento pessoal de um seguidor fiel de Deus. Ele não está ligado aos atos
históricos de Deus do passado, mas ao relacionamento revelador da fé atual.
C. João Calvino disse. "Sem conhecimento de Deus não há conhecimento de si mesmo". Isso parece ser
aplicável a este Salmo. Sem um conhecimento de Deus, não podemos viver uma vida feliz.
D. O texto Masoretico Hebraico (MT) identifica o autor deste Salmo como Davi. A Talmud (Sinédrio 38b)
atribui a Adão, o primeiro. No entanto, a Septuaginta (LXX) identifica a autoria como Zacarias. As
introduções da MT estão ausentes nos Pergaminhos do Mar Morto. Eu não as considero inspiradas.
E. Breve Esboço
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1.
2.
3.
4.
5.

O conhecimento de Deus sobre mim, Sl. 139.1-6
A presença de Deus comigo, Sl. 139.7-12
A providência criativa de Deus para mim, Sl. 139.13-16
A justiça de Deus para mim, Sl. 139.19-22
a resposta apropriada do fiel seguidor, Sl. 139.23-24

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.1-6
1
SENHOR, Tu me sondas e me conheces.
2
Sabes quando me assento e quando me levanto;
de longe penetras os meus pensamentos.
3
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar
e conheces todos os meus caminhos.
4
Ainda a palavra me não chegou à língua,
e tu, SENHOR, já a conheces toda.
5
Tu me cercas por trás e por diante
e sobre mim pões a mão.
6
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim:
é sobremodo elevado, não o posso atingir.
139.1 "SENHOR" Este é o nome da aliança de Deus, YHWH, do VERBO hebraico "ser", que implica o Deus vivo
e vivente (cf. Êxodo 3.14). Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "Tu me sondas e me conheces" O primeiro VERBO (BDB 350, KB 347, Qal PERFEITO) começa e termina o
Salmo. O Salmo 139.21 é uma forma IMPERATIVA, que implica que o Sl. 139.1 também poderia ser entendido
num sentido IMPERATIVO. A etimologia básica é "cavar para encontrar." YHWH examina os corações dos seres
humanos (cf. Jó 13.9; 1 Sm. 16.7; 1 Rs. 8.39; 1 Cr. 28.9; 2 Cr. 6.30; Sl. 7.9; 44.21; Pr. 15.11; 20.27; 21.2; Jr.
11.20; 17.9-10; 20.12; Lc. 16.15; At. 1.24; 15.8; Rm. 8.27). Veja Tópico Especial: Deus Testa o Seu Povo.
▣ "me conheces" A palavra "conhecer" no AT é usada no sentido de "conhecimento íntimo e pessoal" (BDB 393,
cf. Gn. 4.1; Jr. 1.5, esse verbo IMPERFEITO é usado em um sentido JUSSIVO, veja Tópico Especial: Conhecer).
139.2 "quando me assento e quando me levanto" o conhecimento completo de Deus sobre cada vida individual
(isto é, Deuteronômio 6.7) está descrito em Sl. 139.2-4.
1. me assento – me levanto, Sl. 139.2
2. meu andar – meu deitar, Sl. 139.3
3. palavra me não chegou à língua - já a conheces, Sl. 139.4
4. Sl. 139.2b, 3b e 4b servem como afirmações de sumário
▣ A tradução da palavra "pensamento" (BDB 946 III) é encontrada somente aqui e em Sl. 139.17. A BDB possui o
significado de "propósito" ou "objetivo". A LXX traduz como uma raiz semelhante, "amigos" (BDB 946) em
Sl. 139.17 mas usa "pensamentos" em 139.2.
(BDB
279,
KB
139.3
"conheces
todos
os
meus
caminhos" O VERBO "conheces"
280, Piel PERFEITO) normalmente significa
"espalhar", mas aqui e somente aqui, parece denotar um cirandar ou peneiramento. A KB vê a raiz como
possivelmente significando "medir" (KB 280 II) no sentido de "conhecer".
O termo "caminho" (BDB 73) é uma metáfora da vida (isto é, "número dos meus passos", df. Jó 14.16; 31.4). O
conceito é paralelo ao "caminho eterno" de Sl. 139.24.
▣ "meu deitar" A Septuaginta usa o termo "cama". Isto parece referir-se a lugares de estadia noturna onde se
dorme durante a viagem ou à atividade sexual (ou seja, Deus conhece todas as atividades dos seres humanos).
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NASB
"conheces"
NKJV, NRSV
"familiarizado"
TEV
"sabe"
NJB
"cada detalhe"
JPSOA, REB
"familiar"
Esta raiz hebraica (BDB 698) tem vários significados.
1. 698 I - Qal, "estar em serviço" ou "benefício" - Hiphil usado aqui e em Nm. 22.30; Jó 22.21, "conhece
intimamente"
2. 698 II - "incorre em perigo", Ec. 10.9 (Niphal)
3. 698 III - "ser pobre", Is. 40.20 (Pual)
Todos eles têm as mesmas consoantes de raiz e pontos de vogal Masoretica. Somente o contexto pode dar uma
pista de seu significado.
139.4 "Ainda a palavra me não chegou à língua" A Peshitta usa "decepção", enquanto a Septuaginta usa a frase
"palavra injusta". É óbvio que as versões antigas acreditavam que Sl. 139.4 estava relacionado com o lado mau da
humanidade. As palavras faladas pelos seres humanos revelam quem realmente somos (cf. Mt. 12.36, 37; Mc.
7.15).
139.5 "Tu me cercas" A Septuaginta e a Peshitta usam o VERBO "formado" em vez de "cercas" (BDB 848, KB
1015, Qal PERFEITO). No entanto, devido a frase seguinte, "cercas" parece ser mais apropriado. Esta raiz hebraica
(BDB 848 II) tem uma conotação militar (cf. Isaías 29.3) ou uma sensação de confinamento (cf. Cântico dos
Cânticos 8.9). Aqui denota o controle e orientação soberana de YHWH sobre a vida de uma pessoa.
As palavras hebraicas "atrás" e "antes" refletem as palavras hebraicas "leste" e "oeste" (cf. Jó 18.20).
▣ "por diante e sobre mim pões a mão" Esta é uma linguagem antropológica (veja Tópico Especial: Deus
Descrito como Humano (Antropomorfismo)). A "mão" é uma expressão idiomática hebraica de poder e controle
(veja Tópico Especial: Mão).
O Salmo 139.5b é uma declaração da soberania de YHWH e controle sobre as Suas criaturas humanas (cf.
Salmos 139.10). Este conhecimento é confortante para os seguidores fiéis e aterrorizante para os desobedientes.
139.6 "Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim" A Septuaginta coloca Sl. 139.6 com o próximo
parágrafo. Esta frase reflete o conhecimento de Deus, que é demais para a humanidade compreender (cf. Salmo
139.14, 17, 18; Salmo 40.5; Isaías 55.8, 9; Romanos 11.33). Em última análise, devemos confiar em Deus sem
compreender plenamente (isto é, Jó 1-2, 42).
O termo hebraico "maravilhoso" pode significar "difícil" (cf. Deuteronômio 30.11 e Provérbios 30.18,
veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.7-12
7
Para onde me ausentarei do Teu Espírito?
Para onde fugirei da Tua face?
8
Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também;
9
se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares,
10
ainda lá me haverá de guiar a Tua mão,
e a Tua destra me susterá.
11
Se eu digo: as trevas, com efeito, me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite,
12
até as próprias trevas não Te serão escuras:
as trevas e a luz são a mesma coisa.
139.7 "Para onde me ausentarei do Teu Espírito?" É incerto em que sentido exatamente esta pergunta deve ser
entendida. Alguns veem isso como a tentativa da humanidade de fugir de Deus porque ela é má. Outros veem isso
como um recurso retórico para mostrar a onipresença de Deus. É óbvio que "Teu Espírito" neste versículo é
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paralelo à "Tua face" da próxima linha (observe "lá estás", repetida no v.8a e b). Esta não é a trindade plena do
NT (veja Tópico Especial: A Trindade) no uso do termo "espírito", mas é uma maneira de falar da presença ativa
de Deus (cf. Gn. 1.2). Se eu pudesse parafrasear esse conceito, seria. "Não há lugar escondido de Deus" (cf. Jr.
23.23, 24). Veja Tópico Especial: A Pessoa do Espírito.
139.8 "Se subo aos céus, lá estás" Isto é literalmente "escalar" (BDB 701, KB 758, Qal IMPERFEITO). Isto é
muito semelhante ao Sl. 103.11 ao descrever a onipresença de Deus, do céu acima ao Sheol abaixo.
Observe como nos próximos versículos os "contrastes" são usados para mostrar toda a extensão das verdades
sobre a onisciência e onipresença de Deus.
1. subo aos céus - faço a minha cama no mais profundo abismo, Sl. 139.8
2. asas da alvorada (ou seja, leste) – confins dos mares (ou seja, Mar Mediterrâneo a oeste), Sl. 139.9
3. trevas - luz, Sl. 139.12
Deus está presente em toda parte. Ninguém pode fugir Dele!
▣ "se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também" Há muitas passagens no AT que falam
de Deus estar presente no reino dos mortos (cf. Jó 26.6; Amos 9.2). O termo " Sheol " é sinônimo do termo
"Hades" do NT e deve ser traduzido como "o reino dos mortos" ou "o mundo inferior". Veja Tópico Especial:
Onde Estão os Mortos?
139.9 "Se..." A PARTÍCULA HIPOTÉTICA (BDB 49) aparece apenas em Sl. 139.8a mas é assumido em 8b, 9a, 9b,
11a.
O ADVÉRBIO "ainda" (BDB 168) é usado de maneira semelhante em Sl. 139.10a, 12a.
O Salmo 139.8-12 responde as duas perguntas de 139.7. A linguagem hipotética é usada para fazer um ponto.
▣ "nos confins dos mares" esta frase é literalmente "do nascer ao pôr-do-sol", que é semelhante a Sl. 130.12.
139.10 "ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá" A tradução tradicional assumiu
este versículo para expressar a orientação e proteção pessoal de Deus. No entanto, o hebraico de Sl. 139.10 e 11
sugere a personificação das trevas ou um inimigo pessoal que persegue o homem de Deus.
139.11 "as trevas, com efeito, me encobrirão" As palavras "trevas", Sl. 139.11, "noite", Sl. 139.11; "escuridão",
Sl. 139.12,"noite", Sl. 139.12 parecem referir-se ao Sheol (cf. Salmo 139.15) As antigas traduções judaicas de
Rashi e Eben Ezra, juntamente com a NIV, supõem que Sl. 139.11 é uma tentativa de escapar (1) do homem
pecador nas trevas ou (2) os fiéis dos perseguidores pecaminosos.
NASB
"cobrirão"
NKJV
"cairão sobre"
NRSV, NJB,
Vulgata
"cobrirão"
TEV
"esconderão"
JPSOA
"esconderão"
REB
"roubarão"
A MT usa ( שׁוףBDB 1003), que significa "contusão" (cf. Gn. 3.15; Jó 9.17), mas isso não parece se encaixar no
contexto. Portanto, alguns estudiosos sugerem uma emenda a ( שׂורBDB 962 I) "beira" ou "cerca sobre" (ou seja,
proteger ou cobrir).
O que quer que se entenda por "trevas", Deus controla, e Seus fiéis seguidores não precisam temê-la! Pode até
ser uma oportunidade de revelação (cf. Gn. 15.12) ou de libertação (praga do Egito, cf. Ex. 10.21-19; Sl. 105.28).
139.12 "as próprias trevas não Te serão escuras" A escuridão pode ser (1) o oposto da luz; (2) o inimigo da
luz; (3) o inimigo pessoal; ou (4) simplesmente a noite.
O anoitecer era aterrorizante para os antigos. Muitas vezes eles personificavam seus sons e luzes no céu como
deuses ou presságios. YHWH controla a noite!
▣ "as trevas e a luz são a mesma coisa" Não há para onde correr ou se esconder do Criador (cf. Salmo 139.7)!
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.13-16
13
Pois Tu formaste o meu interior,
Tu me teceste no seio de minha mãe.
14
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste;
as tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem;
15
os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra.
16
Os Teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no Teu livro foram escritos
todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado,
quando nem um deles havia ainda.
139.13
NASB, NKJV,
NRSV
"formaste"
TEV, NJB,
JPSOA
"criaste"
REB
"moldaste"
LXX
"possuíste"
O VERBO (BDB 888, KB 1111, Qal PERFEITO) normalmente significa "comprar", mas é usado para descrever
as atividades criativas de Deus várias vezes (cf. Gn. 14.19, 22; Dt. 32.6, Pr. 8.22). Aqui denota o cuidado especial
e pessoal de Deus na formação da pessoa humana. Como Ele criou Adão (cf. Gn. 2.7) e Eva (Gn. 2.18, 21-22)
com especial cuidado e propósito, assim também, cada ser humano feito à Sua imagem e semelhança (cf. Gn.
1.26- 27). Os seres humanos são especiais!
▣ "formaste o meu interior" Este termo hebraico (BDB 480) denota as vísceras inferiores da humanidade
(especialmente os "rins"), esta é uma expressão idiomática hebraica sobre as emoções e vontades de uma
pessoa. Esta criação de Deus implica a formação pré-natal (cf. Jr. 1.5) da pessoa e da sua personalidade.
▣ "Tu me teceste no seio de minha mãe" O termo "teceste" (BDB 697 II, KB 754 II) é literalmente uma palavra
hebraica rara para "malha". Encontra-se em apenas alguns lugares.
1. Qal - Sl. 139.13
2. Niphal - Pr. 8.23 (possivelmente um termo relacionado)
3. Poel - Jó 10.11
A mesma raiz (KB 754 III) é traduzida como "cobrir" (cf. Lm. 3.43, 44). A palavra é rara e ambígua, mas a
partir do contexto o significado é claro. O paralelismo hebraico é muito útil na interpretação desses termos raros.
139.14-16 A UBS Handbook (p. 1130) diz que "a tradução dos versículos 14-16 está cheia de dificuldades, e
pouquíssimos comentaristas ou tradutores são dogmáticos sobre o significado exato do texto massorético". Sendo
assim, nenhuma doutrina que não seja claramente ensinada em outras Escrituras deve ser baseada nesses
versículos. A poesia da ANE é escorregadia. É o impacto emocional e não se presta a análise gramatical e
lexical. Lembre-se, o contexto, o contexto, o contexto é crucial. O paralelismo hebraico é também um guia melhor
do que as raízes semitas cognatas! Veja Tópico Especial: Poesia Hebraica.
139.14 "Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste" A Septuaginta e a
RSV fazem de Deus, e não do homem, o objeto desta afirmação. A Today’s English Version, seguindo os
pergaminhos do mar morto, parece concordar com este entendimento. A MT usa "eu"
Os dois termos
1. assombrosamente - BDB 431, KB 432, Niphal PARTICÍPIO
2. maravilhoso- BDB 811, KB 930, Nipahl PERFEITO
Se estes dois termos se referem a Deus, então eles são paralelos com a próxima linha da poesia, "as tuas obras
são admiráveis" (cf. Salmo 139.14b).
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A JPSOA traduz esta estrofe (Salmo 139.13-16) como se referindo a Deus criando um ser humano e não uma
descrição de Deus em Sl. 139.14.
139.15
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA
"meus ossos"
TEV
"ossos"
REB
"corpo"
O SUBSTANTIVO hebraico (BDB 787, KB 870) normalmente significa "poder" (cf. Dt. 8.17). Só que aqui a
BDB usa "ossos" (veja NIDOTTE, vol 3, pp. 499-500), embora a raiz seja usada sobre os ossos de um sacrifício
(cf. Nm. 9.12) ou os ossos humanos (cf. 19.16, 18). O sentido aqui é de esqueleto humano.
▣ "quando no oculto fui formado" Há vários entendimentos deste versículo.
1. relaciona o termo "oculto" (BDB 712) e a frase paralela, "profundezas da terra", ao outro nome para
o Sheol (cf. Sl. 63.9; Jó 14.13; 40.13; Is. 45.19)
2. relaciona isto com a criação de Adão do pó (cf. Gênesis 2.7) e nossa criação do pó sendo personificada
como as profundezas da terra (cf. Ec. 40.1)
3. Outra possibilidade é usar a "ocultação" do ventre e a "ocultação" do mundo inferior como imagens
poéticas, não asserções teológicas
NASB, NKJV
"entretecido"
NRSV
"intrincadamente tecido"
TEV
"colocado junto"
NJB
"formado"
JPSOA
"moldado"
REB
"formado"
A raiz hebraica, ( רקםBDB 955), significa "variegado". A forma Pual é encontrada somente aqui. A NRSV é
literal. Mas a raiz poderia se referir a "amassar" argila ou massa (AB, p.294, TEV, NJB, JPSOA, REB, cf. Gênesis
2.7).
139.16 "Teus olhos" O AT frequentemente usa a linguagem antropomórfica para descrever Deus. Os seres
humanos não têm outra língua para usar, mas é sempre apenas uma analogia. Veja Tópico Especial: Deus Descrito
como Humano (Antropomorfismo).
▣ "substância ainda informe" Este legomenon hapax também foi entendido de duas maneiras diferentes.
1. o desenvolvimento fetal que é conhecido por Deus (cf. Salmo 139.13-16a, AV, RV, NEV, JPSOA
2. toda a vida sendo conhecida por Deus, mesmo antes do nascimento (cf. LXX, REV, JB, NASV, TEV),
baseada na ligação contextual com Sl. 139.16b
O "não formado" (BDB 166) é da raiz "enrolar" (cf. 2 Rs. 2.8), mas aqui no sentido aramaico de "vaso
inacabado". A AB (295) o traduziu como "estágios da vida", da raiz ugarítica.
NASB
"determinado"
NKJV, REB
"moldado"
NRSV, JPSOA
"formado"
TEV
"atribuído"
NJB
"inscrito"
O VERBO (BDB 427, KB 428, Owens, Analytical Key to the OT, entende isto como um Pual PERFEITO,
enquanto OT Parsing Guide entende isto como um Qal PASSIVO) denota as criações de um oleiro (cf. Jr.
1.5). Este VERBO, como tantos neste Salmo, denota os atos soberanos e a vontade de Deus.
▣ "no Teu livro foram escritos" Isto se refere aos dois livros mencionados em Dn. 7.10 e Ap. 20.12. (1) o Livro
da Vida (cf. Êx. 32.32; Sl. 69.25; Lc. 10.20) ou (2) o Livro das Recordações (cf. Sl. 56.8; Ml. 3.16). Veja Tópico
Especial: Os Dois Livros de Deus.
YHWH conhece nossas vidas, pensamentos e ações antes que eles sejam feitos no tempo (Apocalipse 13.8).
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.17-18
17
Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos!
E como é grande a soma deles!
18
Se os contasse, excedem os grãos de areia;
Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo.
139.17 "Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos" A tradução "preciosos" vem a partir da
raiz hebraica de "pesado" (BDB 429, cf. Sl. 116.15). A Septuaginta traduz esta frase, "esses amigos, Oh Deus,
foram muito honrados por mim." Para um paralelo a Sl. 139.17 veja Sl. 40.5.
▣ "como é grande a soma deles" Existem várias questões interpretativas nesta frase.
1. O termo "grande" (BDB 782 I) é traduzido como "ossos" em Sl. 139.16 (BDB 782), mas parece não haver
nenhuma relação contextual entre eles.
2. O termo "soma" (BDB 910 I) é literalmente "cabeça". Poderia ser a "soma de uma coluna de números". Os
antigos somaram, não diminuíram. Isso faria um bom paralelo a Sl. 139.18a.
No entanto, AB (p 296) afirma que uma melhor tradução é "essência", seguindo Sl. 119.160.
A LXX interpretou esta palavra como "governantes" ou "principados". Há obviamente uma ambiguidade
aqui. Lembre-se que esta é a poesia hebraica, usando muitas hapax legomena e palavras raras.
139.18 "Se os contasse, excedem os grãos de areia" O Salmo 139.17 e 18 são surpreendentes no sentido de que
o Deus onipotente, todo-poderoso e sempre presente se preocupa com cada uma de Suas criaturas humanas!
▣ "Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo" A frase "até o fim" está no TEMPO PERFEITO em
hebraico. Tem havido várias teorias sobre seu significado.
1. que se refere ao conceito hebraico da presença de Deus (cf. Salmo 73.23)
2. que alguns manuscritos hebraicos usam o termo "acabado" para dar o sentido de "terminar de contar suas
bênçãos"
3. Alguns tomam isso como a vida eterna com Deus (cf. Sl. 17.15; 23.6)
4. o salmista adormecendo enquanto contava as bênçãos de Deus e acordava novamente para encontrá-lo
ainda presente (porque não podia terminar a contagem, cf. Sl. 3.5, Pr. 3.24).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.19-22
19
Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso;
apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue.
20
Eles se rebelam insidiosamente contra Ti
e como teus inimigos falam malícia.
21
Não aborreço eu, SENHOR, os que te aborrecem?
E não abomino os que contra ti se levantam?
22
Aborreço-os com ódio consumado;
para mim são inimigos de fato.
139.19 "Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso" No início, esta última estrofe (vv.19-22) parece ser uma
ruptura radical no contexto, mas é realmente a continuidade dos pensamentos de um Deus justo e de Sua Presença
Pessoal em um mundo pecaminoso. Os ímpios são caracterizados em cinco frases.
1. eles são assassinos, Sl. 139.19b
2. eles se rebelam insidiosamente, Sl. 139.20a
3. eles falam malícias, Sl. 139.20b
4. eles aborrecem Deus, Sl. 139.21a
5. eles se levantam contra Deus, Sl. 139.21b
O salmista deseja que eles experimentem as maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 27-30. Os "dois
caminhos" têm consequências claras no tempo e na eternidade (cf. Dt. 30.15,19; Sl. 1).
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▣ "apartai-vos, pois, de mim" observe Sl. 6.8; 119.115; Mt. 7.23. Isso é exatamente o oposto de Sl. 139.18b, que
fala da presença de Deus com Seus fiéis seguidores.
Esta última estrofe caracteriza-se por IMPERATIVOS (sete). Não há outros IMPERATIVOS neste Salmo.
1. apartai-vos, pois, de mim, Sl. 139.19 - BDB 693, KB 747, Qal IMPERATIVO dirigido aos "ímpios"
2. sonda-me, Sl. 139.23 - BDB 350, KB 347, Qal IMPERATIVO; A mesma raiz aparece em Sl. 139.1, dirigida a
Deus, cf. Sl. 26.2; os número 2-7 são dirigidos a Deus pelo salmista
3. Conhece o meu coração, Sl. 139.23 (duas vezes) - BDB 393, KB 390, Qal IMPERATIVO, veja Sl. 139.1, 2,
14, dirigida a Deus
4. prova-me, Sl. 139.23 - BDB 103, KB 119, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 7.9; 11.5
5. conhece, Sl. 139.23 - o mesmo que número 3
6. vê, Sl. 139.24 - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
7. guia-me, Sl. 139.24 - BDB 634, KB 685, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 5.8; 31.3
139.20 "como Teus inimigos falam malícia" Note "Seu nome" está em itálico, o que significa que não está no
texto hebraico. O texto hebraico literal, seguido pela Septuaginta, usa "Vossas cidades em vão", mas esta parece
ser uma tradução difícil de entender. A UBS Text Project dá a esta leitura uma classificação "C" (isto é, dúvida
considerável). É possível revocar "tomar em vão" no sentido de "dispor contra". É incerto se os homens referidos
são simplesmente ignorantes em relação a Deus ou se eles são falsos mestres agressivos.
139.20-22 Esta é a justa indignação do salmista!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 139.23-24
23
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
prova-me e conhece os meus pensamentos;
24
vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno
139.24 "se há em mim algum caminho mau" Alguns traduzem isso como "caminho idólatra" (BDB 780 I). Isso
pode ser possível porque o termo "caminho" pode ser revocado "para manter o controle". É óbvio que o autor não
quer nenhuma das atitudes ou ações dos ímpios, que são discutidas em Sl. 139.19-22, em sua vida mesmo que ele
não os reconheça imediatamente.
A outra opção (AB, p 285) é ver este Salmo como se referindo a uma pessoa que vive de acordo com Deus ser
acusada de idolatria.
▣ "o caminho eterno" Isto é contrastado com o caminho dos ímpios (cf. Salmo 1.1, 4-5). Seu caminho vai passar,
mas seguindo a vontade de Deus resulta na vida eterna (cf. Salmo 16.11; Jeremias 6.16; 18.15; Jó 22.15). Este
caminho antigo desenvolveu-se no conceito do AT de fé bíblica como um estilo de vida e tornou-se plenamente
desenvolvido no título do NT para a igreja primitiva chamado "O Caminho".
O SUBSTANTIVO "eterno" (BDB 761) é o hebraico 'olam, veja Tópico Especial: Para Sempre ('olam).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que este Salmo pegou o coração e a mente do homem moderno?
2. O que este Salmo está dizendo sobre Deus em nossas vidas diárias?
3. Como as afirmações negativas de Sl. 139.19-22 se encaixam no propósito geral do autor bíblico?
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SALMO 140
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Proteção
Contra o Ímpio
Introdução MT
Para o diretor do coro.
Um Salmo de Davi.

Oração pela libertação
dos homens maus

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

Uma oração pela
proteção

Contra os Perversos

140.1-3

140.1-3

140.1-3

140.1-3

140.1-3

140.4-5

140.4-5

140.4-5

140.4-5

140.4-5

140.6-8

140.6-8

140.6-8

140.6-8

140.6-8b
140.8c-11

140.9-11

140.9-11

140.9-11

140.9-11

140.12-13

140.12-13

140.12-13

140.12-13

140.12-13

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Vários nomes para Deus são usados neste Salmo.
1. YHWH, Sl. 140.1, 4, 6 (duas vezes), 7, 8, 12
2. Deus (isto é, El), Sl. 140.6
3. Adon, Sl. 140.7
B. Observe como diferentes pessoas são caracterizadas:
1. o infiel
a. Homem perverso, Sl. 140.1a
b. Homem violento, Sl. 140.1b, 4b
c. coração maquina iniquidades, Sl. 140.2a
d. vive forjando contendas, Sl. 140.2b
e. aguçam a língua como a serpente, Sl. 140.3a
f. sob os lábios têm veneno de áspide, Sl. 140.3b
g. ímpio, Sl. 140.4a
h. se empenham por me desviar, Sl. 140.4c
i. os soberbos ocultaram armadilhas, Sl. 140.5a
j. estenderam-me uma rede, Sl. 140.5b
k. armaram ciladas, Sl. 140.5c
2. A Divindade de Israel
a. livra, Sl. 140.1a
b. guarda, Sl. 140.1b, 4b
c. guarda, Sl. 140.4a
d. Ele é El, Sl. 140.6a
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e. acode, Sl. 140.6b
f. Ele é a força da salvação, Sl. 140.7a (somente aqui no AT)
g. Protetor na batalha, Sl. 140.7b
h. manterá a causa do oprimido, Sl. 140.12a
i. manterá... o direito do necessitado, Sl. 140.12b
3. seguidores fieis
a. oprimido, Sl. 140.12a
b. necessitado, Sl. 140.12b
c. os justos renderão graças, Sl. 140.13a
d. os retos habitarão com Deus, Sl. 140.13b
C. Este Salmo ilustra claramente "os dois caminhos" (cf. Dt. 30.15, 19; Salmo 1).
D. Este Salmo, como o Salmo 139, tem um grande número de hapax legomena e palavras raras.
E. Os estudiosos masoréticos sugeriram três mudanças (Qere) a MT, uma em Sl. 140.10, 11, 13, que mostram
confusão no texto.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 140.1-3
1
Livra-me, SENHOR, do homem perverso,
guarda-me do homem violento,
2
cujo coração maquina iniquidades
e vive forjando contendas.
3
Aguçam a língua como a serpente;
sob os lábios têm veneno de áspide. Selah.
140.1-3, 4-5 Essas duas estrofes são paralelas de várias maneiras, especialmente Sl.140.1 e 4 são orações a
como JUSSIVOS ou
Deus. A
segunda
linha
de
ambos
são
verbos IMPERFEITOS usados
mesmo possivelmente um imperativo de pedido. Assim, o primeiro verbo de Sl. 140.1, "livra" (BDB 322, KB
321, Piel IMPERATIVO), é paralelo a "guarda" (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO) de Sl. 140.4.
As segundas linhas de ambos os Sl. 140.1 e 4 são as mesmas.
Os ímpios são assim caracterizados em Sl. 140.2-3 e 4c-5.
140.2 "maquina iniquidades" Isto é característico daqueles que não seguem a Deus (cf. Salmo 7.14; 36.4; 52.2;
Pr. 3.29; 6.14; Is. 59.4; Os. 7.15; Mq. 2.1; Na. 1.9). Por suas ações você sabe quem é seu pai (cf. João 8.3944)! Pelo seu fruto os conhecerás (cf. Mt. 7.15-23)!
O mesmo VERBO, "maquinar" (BDB 362, KB 359, Qal PERFEITO) é repetido em Sl. 140.4c.
▣ "Coração" Esta é uma expressão idiomática hebraica para descrever a pessoa como um todo. Veja Tópico
Especial: O Coração.
▣ "forjando contendas" No contexto isso se referia a conflitos interpessoais, não conflitos armados entre nações
(veja NET Bible, número 21, p.1005). É possível que, como o Salmo 139 tenha sido escrito contra o cenário
judicial da acusação de idolatria, o Salmo 140 também (especialmente 140.12).
140.3 Observe o número de palavras com ( שׁou seja, jogo de som).
1. VERBO, "aguçam" (BDB 1041)
2. SUBSTANTIVO, "língua" (BDB 546)
3. SUBSTANTIVO, "serpente" (BDB 638)
4. SUBSTANTIVO, "áspide" (BDB 747)
5. sob os lábios (BDB 973)
Todos são feitos para brincar com o som sibilante de uma cobra. Paulo cita este versículo em Rm. 3.13 como um
dos muitos exemplos do AT do pecado da humanidade (cf. Rm. 3.9-18, 23). Veja nota em Sl. 130.3-4.
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▣ "serpente" Esse SUBSTANTIVO (BDB 747,  )עכשׁובé encontrado somente aqui no AT. A maioria das traduções
usam "áspide", "víbora" ou "cobra", mas alguns (REB) usam "aranha" (BDB 747, )עכבישׁ.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 140.4-5
4
Guarda-me, SENHOR, da mão dos ímpios,
preserva-me do homem violento,
os quais se empenham por me desviar os passos.
5
Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim,
estenderam-me uma rede à beira do caminho,
armaram ciladas contra mim. Selah.
140.4-5 Observe a sequência de metáforas de caça (cf. Salmo 9.15; 31.4; 35.7; 64.5; 119.110; 141.9-10; 142.3).
1. me desviar os passos, Sl. 140.4c
2. ocultaram armadilhas, Sl. 140.5a
3. ocultaram cordas, Sl. 140.5a
4. estenderam-me uma rede à beira do caminho, Sl. 140.5b
5. armaram ciladas
140.5, 8 "Selah" Veja nota completa em Sl. 3.2.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 140.6-8
6
Digo ao SENHOR: tu és o meu Deus;
acode, SENHOR, à voz das minhas súplicas.
7
Ó SENHOR, força da minha salvação,
tu me protegeste a cabeça no dia da batalha.
8
Não concedas, SENHOR, ao ímpio os seus desejos;
não permitas que vingue o seu mau propósito. Selah.
140.6-7 Esta é a linguagem da aliança. O seguidor fiel chama seu Deus fiel para ajudar e libertar.
Observe os pedidos de oração.
1. livra-me, Sl. 140.1a
2. guarda-me, Sl. 140.1b
3. guarda-me, Sl. 140.4a
4. preserva-me, Sl. 140.4b
5. acode, Sl. 140.6b
6. Não concedas os desejos dos ímpios, Sl. 140.8a
7. não permitas que vingue o seu mal, Sl. 140.8b
8. cubra-os a maldade dos seus lábios, Sl. 140.9b
9. caiam sobre eles brasas vivas, Sl. 140.10a
10.sejam atirados ao fogo, Sl. 140.10b
11.sejam lançados em abismos para que não mais se levantem, Sl. 140.10c
12.o caluniador não se estabelecerá, Sl. 140.11a
13.ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe, Sl. 140.11b
Estas são uma combinação de verbos IMPERATIVOS, IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS. Este Salmo é uma
oração para que a justiça seja feita a pessoas maléficas, violentas, perversas, orgulhosas e mentirosas!
140.8 "desejos" Este termo (BDB 16) é encontrado somente aqui no AT. O salmista ora para que os "desejos"
dos ímpios não sejam realizados. Deus dá os "desejos" dos corações dos seguidores fiéis porque Ele os coloca
lá. Nossos "desejos" (e nossas palavras) revelam claramente nossos corações!
▣ "propósito" Este termo (BDB 273) é encontrado somente aqui no AT.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 140.9-11
9
Se exaltam a cabeça os que me cercam,
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cubra-os a maldade dos seus lábios.
10
Caiam sobre eles brasas vivas,
sejam atirados ao fogo,
lançados em abismos para que não mais se levantem.
11
O caluniador não se estabelecerá na terra;
ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe.
140.9 "a cabeça" Esta palavra hebraica (BDB 910) refere-se (1) ao líder ou organizador dos homens maus,
violentos, mentirosos e orgulhosos que conspiraram contra o salmista ou (2) uma expressão idiomática para ser
vitorioso. O número 2 se encaixa melhor no contexto. Há vários " SINGULARES COLETIVOS" neste Salmo.
140.10 "fogo" Este é um símbolo de julgamento. Veja Tópico Especial: Fogo.
NASB, NKJV
"lançados em abismos"
NRSV, TEV,
JPSOA
"abismos"
NJB
"lama"
REB
"profundo lamaçal"
Este termo (BDB 243) ocorre apenas aqui. BDB tem o significado de "poço de água" ou "inundação". Para a
água como símbolo antigo do caos, veja Tópico Especial: Águas.
Também é possível que o cenário deste versículo se refira ao mais profundo do Sheol (cf. Deuteronômio
32.22). Veja Tópico Especial: Sheol.
140.11 "golpe sobre golpe" Este termo (BDB 191) ocorre somente aqui no AT. Parece significar "golpe sobre
golpe", portanto, denota violência. A NIDOTTE, vol. 1, p. 934, sugere que "rapidamente" implica que "o
caluniador deve ser destruído antes que ele possa se estabelecer no país" (isto é, a Terra Prometida).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 140.12-13
12
Sei que o SENHOR manterá a causa do oprimido
e o direito do necessitado.
13
Assim, os justos renderão graças ao Teu nome;
os retos habitarão na Tua presença.
140.12 "oprimido... necessitado" Estes termos são frequentemente usados no Saltério para os seguidores fiéis
(cf. Salmo 9.18; 34.6; 40.17; 70.5; 86.1; 109.22). Esta pode ser a origem do cenário de Jesus em Mateus 5.3-4.
140.13 "Teu nome" Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
▣ "habitarão na Tua presença" Isto poderia referir-se a:
1. adoração no templo
2. uma vida após a morte com Deus
Apenas o contexto pode dizer; veja, Sl. 11.7; 16.11; 17.15; 23.6; 31.20.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo está possivelmente relacionado com o Salmo 139?
2. Liste as formas que os ímpios são descritos.
3. Por que o Salmo 140.6 e 7 são considerados como a confissão de fé do salmista?
4. A qual grupo se refere o termo "oprimido" e "necessitado"?
5. O Salmo 140.13b se refere à adoração no templo ou à eternidade com Deus?
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SALMO 141
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Uma Oração à Noite para
Santificação e Proteção
Introdução MT
Um Salmo de Davi.

Orações para se guardar
da maldade

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

Uma oração à noite

Contra as atrações do mal

141.1-4

141.1-2

141.1-2

141.1-2

141.1-2

141.3-4

141.3-4

141.3-4

141.3-4b
141.4c-5

141.5-7

141.5a-e

141.5-7

141.5-7

141.5f-7
141.6-7
141.8-10

141.8-10

141.8-10

141.8-10

141.8-9
141.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este Salmo é estabelecido durante uma adoração no templo à noite (cf. Sl. 141.2).
B. Assim como os Salmos 139 e 140, este Salmo também usa uma terminologia legal.
1. que o salmista não fale (Sl. 141.3)
2. os ímpios são ambos (Sl. 141.6)
a. juízes
b. Testemunhas
C. A imagem da caça é novamente aplicada aos perseguidores do salmista (cf. Sl. 140.4-5).
1. laços, Sl. 141.9a
2. armadilhas, Sl. 141.9b
3. redes, Sl. 141.10a
D. Este Salmo está repleto de pedidos de oração (IMPERATIVOS / JUSSIVOS).
1. para o salmista
a. dá-te pressa, Sl. 141.1a - BDB 301, KB 300, Qal IMPERATIVO
b. inclina os ouvidos, Sl. 141.1b - BDB 24, KB 27, Hiphil IMPERATIVO
c. suba à Tua presença a minha oração, Sl. 141.2a - BDB 465, KB 464, Niphal IMPERFEITO usada em
um sentido JUSSIVO
d. põe guarda... à minha boca, Sl. 141.3a - BDB 1011, KB 1483, Qal IMPERATIVO
e. vigia a porta dos meus lábios, Sl. 141.3b - BDB 665, KB 718, Qal IMPERATIVO; A palavra "porta"
(BDB 194) aparece somente aqui no AT
f. Não permitas que meu coração se incline para o mal, Sl. 141.4a - BDB 639, KB 692, Hiphil JUSSIVO
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g. Fira-me o justo, será isso mercê, Sl. 141.5a - BDB 240, KB 249, Qal IMPERFEITO usado em
um sentido jussivo
h. ...o justo... repreenda-me, Sl. 141.5a - BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido
jussivo
i. Não há de rejeita-lo, Sl. 141.5c - BDB 626, KB 677, Hiphil IMPERFEITO usado em um sentido
jussivo
j. não desampares, Sl. 141.8b - BDB 788, KB 881, Piel JUSSIVO
k. guarda-me dos laços que me armaram, Sl. 141.9a - BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO
l. enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume, Sl. 141.10b - BDB 716, KB
778, Qal IMPERFEITO usada em um sentido JUSSIVO
2. para os ímpios
a. Minha oração é contra os seus atos ímpios
(1) precipitar os seus juízes, Sl. 141.6a
(2) ossos espalhados a boca da sepultura, Sl. 141.7b
b. Deixem os ímpios caírem em suas próprias redes, Sl. 141.10a - BDB 656, KB
709, Qal IMPERFEITO usada em um sentido JUSSIVO (ou seja, papel de reversão)
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 141.1-4
1
SENHOR, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir;
inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco.
2
Suba à tua presença a minha oração, como incenso,
e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina.
3
Põe guarda, SENHOR, à minha boca;
vigia a porta dos meus lábios.
4
Não permitas que meu coração se incline para o mal,
para a prática da perversidade
na companhia de homens que são malfeitores;
e não coma eu das suas iguarias.
141.2a Versículos como este nos Salmos permitiram ao judaísmo afirmar que o seu culto (isto é, sem um templo
e, portanto, não há possíveis sacrifícios) é aceitável para YHWH. A oração e o louvor são agora os sacrifícios.
141.2b "o erguer de minhas mãos" Esta era a posição normal das orações judaicas.
1. Em pé
2. cabeça voltada para cima (ou seja, olhando para Deus)
3. mão levantada (ou seja, como se recebesse)
4. olhos abertos (ou seja, um diálogo com Deus)
▣ "oferenda vespertina" Parte do sistema de sacrifício era a oferta de um cordeiro no templo todas as manhãs às
9h (cf. Salmos 5.3) e à noite às 15h (cf. Ex. 29.38-46; Números 28.1-8). Isso se tornou um momento especial de
oração (cf. Atos 3.1; 10.30).
141.3 Pergunta-se qual é a intenção deste versículo.
1. cena judicial
2. fofoca
3. ataque verbal contra os perseguidores
Observe os dois Qal IMPERATIVOS paralelos ("põe guarda", "vigia").
141.4a Este versículo é um reconhecimento da soberania de Deus. Os Modernos devem ter o cuidado de ver
imediatamente isso em termos do debate calvinista e arminiano (veja Tópico Especial: Predestinação
[Calvinismo] versus Livre Arbítrio Humano [Arminianismo]).
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Isso reflete a visão de mundo hebraica. Seu Deus controla todas as coisas (cf. Ec. 7.14; Is. 45.7; Lm 3.38; Am.
3.6b). Declarações como esta não devem ser tomadas como algo que evita o livre-arbítrio ou possui necessidade
de ações humanas, mas sim o reconhecimento do único Deus verdadeiro (ou seja, toda causalidade atribuída a
Deus, sem causas secundárias).
O VERBO "incline" (BDB 639, KB 692, Hiphil JUSSIVO) é usado no sentido da aliança em 1
Rs. 8.58; Sl. 119.36. Para um bom paralelo veja Pr. 1.8-19. Os desejos do coração revelam a verdadeira pessoa.
▣ Existe o mal verdadeiro (BDB 948) e a rebelião no mundo. O seguidor fiel foge dele e daqueles que o praticam.
▣ "e não coma eu das suas iguarias" Este é outro verbo IMPERFEITO que é usado em um sentido JUSSIVO. É
incerto se a referência é a:
1. um evento social
2. um estilo de vida pecaminoso
3. um cenário de adoração idólatra; É possível que tanto o Salmo 139 quanto o 140 estejam relacionados com
as discussões sobre a idolatria
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 141.5-7
5
Fira-me o justo, será isso mercê; repreenda-me,
será como óleo sobre a minha cabeça,
a qual não há de rejeitá-lo.
Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade.
6
Os seus juízes serão precipitados penha abaixo,
mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis,
7
ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura,
quando se lavra e sulca a terra.
141.5 Este versículo reflete um tema recorrente em Provérbios (cf. Pr. 9.8; 19.25; 25.12; também observe
Eclesiastes 7.5). A instrução e a correção de uma pessoa justa são presentes preciosos para aqueles que têm a
sabedoria de Deus.
Salmo 141.5 usa três verbos IMPERFEITOS utilizados num sentido JUSSIVO.
1. fira - BDB 240, 249, Qal IMPERFEITO
2. repreenda - BDB 406, KB 410, Hiphil IMPERFEITO
3. rejeitá-lo - BDB 626, KB 677, Hiphil IMPERATIVO
Estes são pedidos de oração!
▣ "como óleo sobre a minha cabeça" A NRSV, TEV, NJB e REB seguem a LXX, "mas não deixe o óleo do
pecador ungir minha cabeça." Salmo 141.5-7 é muito difícil em hebraico. Existem muitas traduções
divergentes. É melhor obter o sentido geral e ir para a próxima estrofe!
▣ "mercê" Este é um termo importante da aliança, hesed. Veja Tópico Especial: Benignidade (HESED).
▣ A última linha poética parece estar fora de lugar em relação às quatro primeiras linhas. A NKJV inicia a
próxima estrofe (cf. Sl. 141.5f-7) com ela.
A NRSV, TEV e JPSOA usam notas de rodapé que dizem que Sl. 141.5, 6, 7 são incertos.
141.6 "penha" Isto pode ser
1. uma referência à sua morte (cf. 2 Cr. 25.12)
2. um título para YHWH (isto é "a Rocha", cf. Deuteronômio 32.18; Salmo 18.2, 31, 46; 19.14; 28.1; 31.3;
42.9; 71.3, veja as traduções NAB e NJB)
141.7 "à boca da sepultura" O lugar de estadia dos mortos no AT era personificado como um animal que
devorava (veja Tópico Especial: Sheol).
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 141.8-10
8
Pois em ti, SENHOR Deus, estão fitos os meus olhos:
em ti confio; não desampares a minha alma.
9
Guarda-me dos laços que me armaram
e das armadilhas dos que praticam iniquidade.
10
Caiam os ímpios nas suas próprias redes,
enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume.
141.8a Esta é a afirmação do salmista de fé na aliança do Deus de Israel. Para "YHWH" e "Adon" veja Tópico
Especial: Nomes para a Divindade.
141.8b "não desampares" Este é um VERBO comum (BDB 340, KB 337, Qal PERFEITO) no Saltério. Veja notas
em Sl. 2.12.
▣ O segundo VERBO (BDB 788, KB 881, Piel JUSSIVO) basicamente significa "estar nu" ou "despido" (isto é,
exposto). A BDB e a KB afirmam que aqui, e somente aqui, significa "derramado" (uma conotação sacrificial,
veja a forma Hiphil em Isaías 53.12).
▣ "minha" Esta é a palavra hebraica nephesh (BDB 659), que denotava a pessoa completa. Veja nota em Gn.
35.18.
141.9-10 Esta é uma imagem das técnicas de caça de Israel, veja notas em Sl. 140.4-5.
1. os laços (BDB 809)
2. armadilhas (BDB 430)
3. redes (BDB 485, encontrada apenas aqui, mas outra palavra para "rede" [BDB 440] é encontrada em Sl.
140.5)
141.10 "Caiam os ímpios nas suas próprias redes" Os seres humanos colhem o que semeiam! Este é um
princípio bíblico declarado muitas vezes (cf. Jó 34.11; Salmo 28.4; 62.12; Pr. 24.12; Ec. 12.14; Jr. 17.10; 32.29;
Mt. 16.27; 25.31-46; Rm. 2.6; 14.12; 1 Co. 3.8; 2 Co. 5.10; Gl. 6.7; 2 Tm. 4.14; 1 Pd. 1.17; Ap. 2.23; 20.12;
22.12).
▣ "enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume" Este versículo expressa o resultado esperado dos "dois
caminhos" (cf. Dt. 30.15,19; Salmo 1).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Por que Sl. 141.2 é tão importante para o judaísmo?
2. Salmo 141.3 e 4 sustentam a predestinação?
3. Ao que o Sl. 141.4d se refere?
4. Salmo 141.5-7 fala especificamente dos ímpios?
5. O que "penha" de Sl. 141.6a significa?
6. Defina "os dois caminhos". Como Sl. 141.10 faz referência a esta suposição teológica do AT?
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SALMO 142
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração por Ajuda na
Tribulação
Introdução MT
Um Maskil de Davi,
quando ele estava na
caverna. Uma oração.

Uma súplica pela
libertação dos
perseguidores

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

Uma oração por ajuda

Oração durante Perseguição

142.1-4

142.1-2

142.1-3b

142.1-4

142.1-3b

142.3-4
142.3c-4
142.5-7

142.5-7

142.5-6b
142.6c-7

142.3c-4
142.5-7

142.5-6b
142.6c-7

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 142.1-4
1
Ao SENHOR ergo a minha voz e clamo,
com a minha voz suplico ao SENHOR.
2
Derramo perante Ele a minha queixa,
à sua presença exponho a minha tribulação.
3
Quando dentro de mim me esmorece o espírito,
conheces a minha vereda.
No caminho em que ando,
me ocultam armadilha.
4
Olha à minha direita e vê,
pois não há quem me reconheça,
nenhum lugar de refúgio,
ninguém que por mim se interesse.
142.1-2 Este Salmo começa com quatro vebos IMPERFEITOS que denotam uma oração contínua.
1. ergo a minha voz - BDB 277, KB 277, Qal IMPERFEITO
2. com a minha voz suplico - BDB 335, KB 334, Hithpael IMPERFEITO
3. derramo perante Ele a minha queixa - BDB 1049, KB 1629, Qal IMPERFEITO ,
Sm. 1.15; Sl. 62.8; Lm. 2.19
4. exponho a minha tribulação - BDB 616, KB 665, Hiphil IMPERFEITO
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cf. 1

142.3 "espírito" Este é o termo hebraico ruah (BDB 924), que denota "vento", "respiração" ou "espírito". É
usado para a força de vida dada por Deus para a humanidade. Veja Tópico Especial: Espírito na Bíblia.
O salmista esta confuso pelos ataques de seus acusadores (isto é, aqueles que esconderam uma armadilha para
ele, Salmo 142.3d, cf. Salmo 140.4-5; 141.9-10, são também chamados de "perseguidores" em Salmo 142.6c).
O salmista afirma que YHWH o conhece (isto é, sua vereda, onde anda, Salmo 142.3b, c e Salmo 139), mas ele
não se sente assim (isto é, Salmo 142.4).
NASB, NKJV "esmorece"
NRSV, NJB,
REB
"desfalece"
LXX
"desfalece em mim"
JPSOA
"mingua dentro de mim"
Este Constructo INFINITIVO HITHPAEL (BDB 742 III) basicamente significa "estar fraco" ou "desmaiar".
1. fraco - Hiphil , Gn. 30.42
2. desmaiar - Qal , Sl. 61.3; Is. 57.16
3. desmaiar - Hithpael, Sl. 77. 4; 107.5; 143.4; Lm. 2.12; Jn. 2.7
É uma expressão idiomática de desânimo e desesperança.
▣ As linhas b e c expressam a verdade de que Deus está bem familiarizado com a vida de Seus fiéis seguidores. O
por que dos problemas, da doença, da rejeição e dos ataques virem é um mistério (isto é, Jó), mas a Bíblia ensina
que YHWH está por nós, conosco e nunca nos deixará. Podemos enfrentar as circunstâncias com fé Nele!
142.4 O salmista se surpreende que ninguém venha em seu auxílio (cf. Salmo 142.4), nem mesmo
YHWH. Observe os IMPERATIVOS.
1. olha - BDB 613, KB 661, Hiphil IMPERATIVO
2. vê - BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
A linha d é tão triste! Ele se sentia sozinho, muito sozinho! Ele sentiu que sua situação era desesperadora (isto é,
Jó)!
A LXX, aparentemente seguindo o entendimento da DSS, tornou os IMPERATIVOS em DECLARAÇÕES simples.
"Eu olho... eu vejo", referindo-se não a YHWH, mas ao salmista. Isto é seguido pelo Targums aramaico e a
Vulgata. Eu acredito que os IMPERATIVOS se encaixam melhor no contexto (isto é, o salmista está dirigindo-se a
Deus, Sl. 142.1-3).
▣ "mim" Este é o termo hebraico nephesh; Ver nota em Gênesis 35.18.
▣ "ninguém que por mim se interesse" O PARTICÍPIO (BDB 205, KB 233, Qal PARTICÍPIO) é literalmente
"procura" e a frase pode ser traduzida para "ninguém procura a minha vida", mas isso é facilmente
incompreendido em inglês. Então a NASB se atentou bem ao significado.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 142.5-7
5
A ti clamo, SENHOR,
e digo: tu és o meu refúgio,
o meu quinhão na terra dos viventes.
6
Atende o meu clamor,
pois me vejo muito fraco.
Livra-me dos meus perseguidores,
porque são mais fortes do que eu.
7
Tira a minha alma do cárcere,
para que eu dê graças ao teu nome;
os justos me rodearão,
quando me fizeres esse bem.
142.5 Esta é a afirmação da fé do salmista.
1. Tu és o meu refúgio
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2. Tu és meu quinhão na terra dos viventes (isto é, não a vida após a morte, cf. Jó 28.13; Salmo 27.13; 52.5;
116.9; Is. 38.11; Jr. 11.19)
▣ "refúgio" Veja Tópico Especial: Refúgio (AT).
▣ "meu quinhão" Veja nota em Sl. 16.5.
142.6-7 Há uma série de pedidos de oração (HIPHIL imperativos).
1. atende - BDB 904, KB 1151, Hiphil IMPERATIVO
2. livra-me - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
3. tira - BDB 422, KB 425, Hiphil IMPERATIVO
142.7 "do cárcere" Isto deve ser:
1. metafórico para a sua confusão e estado emocional baixo (cf. Salmo 142.3-4, 6-7)
2. uma referência a alguém que é levado forçosamente a um exílio
3. uma expressão idiomática para Sheol
O termo "cárcere" (BDB 689) pode significar:
1. "serralheiro" ou "ferreiro" - 2 Rs. 24.14; Jr. 24.1; 29.2
2. Calabouço (apenas três vezes no AT)
a. Literal para uma prisão subterrânea escatológica (cf. I Enoque 10.4, 12)
b. Figurativo - Is. 42.7
▣ "Para que eu dê graças ao Teu nome" Este seria um pedido para visitar o templo em Jerusalém. Isto é
reforçado pela próxima linha, "os justos me rodearão" (isto é, na adoração corporativa).
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O salmista afirma o conhecimento que YHWH tem dele (cf. Salmo 142.3b, c), mas questiona suas
circunstâncias! Isso soa familiar? O conhecimento da presença e do cuidado de Deus remove problemas,
doenças e pessoas más de nossas vidas?
2. Salmo 142.4 fala sobre ser abandonado por amigos e familiares ou por Deus?
3. Ao que "cárcere" de Sl. 142.7 se refere?
4. Salmo 142.7 esta se referindo à adoração no templo?
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SALMO 143
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pela Libertação e
Orientação
Introdução MT
Um Salmo de Davi.

Um apelo sincero para a
orientação e libertação

Oração pela Libertação
dos Inimigos Pessoais
(Um Lamento)

Uma oração por ajuda

Uma Humilde súplica

143.1-4

143.1-2

143.1-2

143.1-2

143.1-2

143.3-4

143.3-4

143.3-4

143.3-4

143.5-6

143.5-6

143.5-6

143.5-6

143.5-6

143.7-9

143.7-8

143.7-8

143.7-8

143.7
143.8

143.9-10

143.9-10

143.9-10

143.9-10

143.11-12

143.11-12

143.11-12

143.11-12

143.10-12

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Há vários IMPERATIVOS e JUSSIVOS DE PEDIDO.
1. atende, Sl. 143.1a
2. dá ouvidos, Sl. 143.1b
3. não entres em juízo, Sl. 143.2a
4. dá-te pressa... em responder-me, Sl. 143.7a
5. não me escondas a Tua face, Sl. 143.7b
6. faze-me ouvir, Sl. 143.8a
7. mostra-me, Sl. 143.8c
8. livra-me, Sl. 143.9a
9. ensina-me, Sl. 143.10a
10.guie-me o teu bom Espírito, Sl. 143.10c
B. Há três pessoas caracterizadas neste Salmo.
1. YHWH
a. Fiel, Sl. 143.1c
b. Justo, Sl. 143.1c, 11b
c. Graça, Sl. 143.8a, 12a
d. Em Sl. 143.10c e 11a as frases paralelas (isto é, "Teu bom Espírito" e "Teu Nome") também
caracterizam YHWH
2. o salmista
a. seu espírito se esmorece, Sl. 143.4a
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b. seu coração está perturbado, Sl. 143.4b
c. ele se lembra dos atos passados de Deus, Sl. 143.5
d. ele anseia por Deus, Sl. 143.6
e. seu espírito se desfalece, Sl. 143.7a
f. ele confia em Deus, Sl. 143.8b
g. ele eleva a sua alma a Deus, Sl. 143.8d
h. ele refugia-se em Deus, Sl. 143.9b
i. YHWH é o seu Deus, Sl. 143.10b
3. o inimigo
a. persegue o salmista, Sl. 143.3a
b. tem arrojado sua vida, Sl. 143.3b
c. o fez habitar na escuridão, Sl. 143.3c
d. atribula o salmista, Sl. 143.12b
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 143.1-4
1
Atende, SENHOR, a minha oração,
dá ouvidos às minhas súplicas.
Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça.
2
Não entres em juízo com o teu servo,
porque à tua vista não há justo nenhum vivente.
3
Pois o inimigo me tem perseguido a alma;
tem arrojado por terra a minha vida;
tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito.
4
Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito,
e o coração se vê turbado.
143.1 "fidelidade" Esse SUBSTANTIVO (BDB 53) vem do VERBO (BDB 52) que denota "crer", "fé", "confiança" e
"fidelidade". Veja o Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT.
Uma palavra diferente (BDB 105, KB 120) em Sl. 143.8b também significa "confiança".
▣ "justiça" Veja Tópico Especial: Justiça.
Observe como YHWH é caracterizado, veja Conhecimentos Contextuais, B. 1.
143.2 Se YHWH contar o (s) pecado (s), quem pode resistir? Todos os seres humanos são afetados pela queda de
Gênesis 3 (veja Tópico Especial: A Queda, e as notas em Salmo 130.3-4).
Alguns rabinos afirmam que o pecado começa em Gênesis 3, mas a maioria em Gênesis 6. Os rabinos afirmam
as escolhas dos seres humanos como a fonte do mal (ou seja, os dois yetzers). Paulo afirma que Gênesis 3 é a
fonte (cf. Romanos 1.18-3.20; 3.23; 11.32; Gl. 3.22). O resultado é o mesmo, pelo fato dos seres humanos serem
rebeldes e precisarem ser perdoados (cf. 1 Rs. 8.46; Jó 4.17; 9.2; 25.4; Sl. 130.3-4; Pr. 20.9; Ec. 7.20; Is. 53.6;
Rm. 5.12-21)!
143.2b A UBS Handbook (p. 1151) menciona que esta linha da poesia, como traduzida pela LXX, pode ser
aludida por Paulo em Rm. 3.20 e Gl. 2.16.
143.3-4 Estes versículos descrevem em linguagem poética os sentimentos do salmista perseguido. A imagem está
relacionada com o conceito hebraico do Sheol (cf. Jó 10.21; Sl. 88.5-6; Lm. 3.6).
Mas observe a mudança drástica em Sl. 143.5, quando o salmista reflete sobre os maravilhosos e graciosos atos
de YHWH no passado (isto é, a criação, o chamado dos patriarcas, Israel se tornando uma nação e ocupando a
terra da promessa, etc.).
143.3 "o inimigo" Observe que este (Qal PARTICÍPIO) está ligado a VERBOS SINGULARES. Existem duas boas
opções:
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1. um termo coletivo (PLURAL no Salmo 143.9, 12)
2. um inimigo principal
3. uma referência a "morte", "sepultura", " Sheol "
143.4 "espírito... coração" Ambos se referem à pessoa. A primeira frase é uma repetição de Sl. 142.39, vejas as
notas no referido Salmo.
O mesmo pensamento é repetido em Sl. 143.7a.
Para o "espírito" veja Tópico Especial: Espírito na Bíblia.
Para o "coração" veja Tópico Especial: Coração.
▣ "esmorece" Isto é literalmente "desfalecer" (BDB 742, KB 814, Hithpael IMPERFEITO com waw, cf. Salmo
142.3a). Este VERBO é usado com
1. espírito (ruah) - Sl. 77.3; 142.3; 143.4
2. coração (leb) - Sl. 61.2; 143.4
3. alma (nephesh) - Sl. 107.5
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 143.5-6
5
Lembro-me dos dias de outrora,
penso em todos os teus feitos
e considero nas obras das tuas mãos.
6
A Ti levanto as mãos;
a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Selah.
143.5-6 Isso descreve as ações do salmista.
1. Ele se lembra dos atos graciosos de Deus de libertação no passado, Sl. 143.5a
2. Ele continua meditando nas ações de Deus, Sl. 143.5b, cf. Sl. 105.2
3. Ele reflete / considera (cf. Salmos 77.12; 145.5) sobre a criação de Deus, Sl. 143.5c, cf. Sl. 8.6; 102.25
4. Ele ora a Deus, Sl. 143.6a
5. sua alma anseia por Deus, Sl. 143.6b, cf. Sl. 42.2; 63.1
Estes são o foco dos pensamentos dos fiéis seguidores. Nós somos o que pensamos. Nossas orações e nossas
ações revelam a verdadeira natureza de cada pessoa.
143.5 "dias de outrora" Este SUBSTANTIVO (BDB 869) pode significar "antigo" ou "antes do tempo" (cf. Dt.
33.27; Pr. 8.22-23; Mq. 5.2). Geralmente a raiz denota "leste" ou "antes" (NIDOTTE, vol. 3, pp. 869-871).
143.6 "A Ti levanto as mãos" Veja nota em Sl. 141.2b.
▣ "alma" Este é o termo hebraico nephesh. Veja nota em Gn. 35.18.
▣ "minha alma anseia por ti, como terra sedenta" O salmista anseia / tem sede de comunhão pessoal com
YHWH (isto é, Salmo 143.7b; Salmo 42.2; 63.1; 84.2). Este é o objetivo de Gn. 1.26-27. Era o propósito da
criação!
Observe que as lembranças dos atos de YHWH e a adoração dão esperança nas circunstâncias atuais!
▣ "Selah" Veja nota em Sl. 3.2.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 143.7-9
7
Dá-te pressa, SENHOR, em responder-me; o espírito me desfalece;
não me escondas a Tua face,
para que eu não me torne como os que baixam à cova.
8
Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça,
pois em Ti confio;
mostra-me o caminho por onde devo andar,
porque a Ti elevo a minha alma.
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9

Livra-me, SENHOR, dos meus inimigos;
pois em Ti é que me refugio.
143.7 "o espírito me desfalece" O VERBO (BDB 477, KB 476, Qal PERFEITO) significa "estar completo" ou
"estar consumado". É usado para uma pessoa em:
1. Jó 33.21, a carne desfalece
2. Sl. 71.9, a força esmorece
3. Sl. 73.26, a carne e o coração desfalecem
4. Pr. 5.11, carne e corpo desfalecem
O salmista sente que está prestes a morrer e ir para o Sheol (isto é, a sepultura, Sl. 143.7c).
▣ "não me escondas a Tua face" Esta é linguagem idiomática antropomórfica de (1) Deus estar calado e não
responder às orações do salmista ou (2) Deus rejeita o salmista; Somente o contexto ou o paralelismo podem
determinar (cf. Sl. 10.11; 13.1; 27.9; 30.7; 51.9; 69.17; 88.14; 102.2). Ele expressa uma sensação de impotência
desesperada (cf. Salmos 142.4).
143.8c "mostra-me o caminho por onde devo andar" Este VERBO (BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERATIVO)
basicamente significa "saber". A NASB traduz isto como:
1. tornar conhecido - 1 Cr. 17.19; Jó 26.3; Sl. 89.1; 98.2; 106.8; 145.12; Is. 64.1; Hc. 3.2
2. ensinar - Ex. 18.20; Jr. 31.19; e aqui
"Andar" é muitas vezes usado como uma metáfora para a vida diária (isto é, Sl. 1.1; Pr. 1.15; 4.14; Is. 48.17;
Jr. 42.3, no NT também, isto é, Romanos 14.15; Ef. 4.1, 17; 5.2, 15).
143.8d "a Ti elevo a minha alma" Este poderia ser uma imagem, usada apenas três vezes com YHWH como o
objeto (cf. Sl. 25.1; 86.4.) relacionado a:
1. orar (ou seja, erguer minhas mãos / palmas)
2. sacrifício (ou seja, oferta de onda ou a imagem das pontas do altar sacrificial)
143.9
NASB
"em Ti é que me refugio"
NKJV
"em Ti eu me abrigo"
NJB
"desde que em ti eu encontro proteção"
JPSOA
"a Ti Eu procuro cobertura"
REB
"em Ti eu busco refúgio"
LXX, Vulgata
"Contigo me refúgio"
O PARTICÍPIO (BDB 491, KB 487, Piel PARTICÍPIO) basicamente significa "cobrir" ou "esconder". É uma raiz
muito comum no AT.
A AB (p.325) traduz esta linha da poesia como "meu Deus (El), verdadeiramente estou sendo
submerso". Dahood a conecta a uma referência ao Sheol usando Jó 22.11.
A UBS Handbook (p 1153) menciona dois MSS hebraicos que traduzem a MT de forma diferente.
1. "Busco refúgio em Ti"
2. "Contigo me refúgio"
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 143.10-12
10
Ensina-me a fazer a Tua vontade,
pois tu és o meu Deus;
guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano.
11
Vivifica-me, SENHOR, por amor do Teu nome;
por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma.
12
E, por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos
e destrói todos os que me atribulam a alma,
pois eu sou teu servo.
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143.10 "Ensina-me a fazer a Tua vontade" Esta é uma palavra diferente (BDB 540, KB 531, cf. Dt. 4.1; 6.1;
20.18, Jr. 12.16) a partir de “ensinar” de Sl. 143.8c. YHWH quer nos ensinar Sua vontade para que Seus fiéis
seguidores possam ser seu modelo para o mundo perdido!
Note também que o Deus soberano deve revelar Sua vontade, mas os seres humanos devem escolher agir (e
continuar a agir) nessa revelação. A aliança envolve tanto Deus quanto os seres humanos!
NASB
"Teu bom Espírito"
NKJV
"Teu espírito é gentil"
NRSV, LXX
"Teu espírito bom"
NJB
"Teu espírito generoso"
JPSOA, REB
"Teu espírito gracioso"
Peshitta
"Teu espírito gentil"
Como é óbvio a partir das traduções em Inglês há duas questões teológicas.
1. como entender "espírito"
a. Imagens de Deus agindo (isto é, Gn. 1.2; Nm. 11.17, 25, 29; Sl. 139.7; Ag. 2.5)
b. Como uma caracterização do próprio Deus (cf. Sl. 51.11; Is. 63.10-11)
2. a definição de "bom" (BDB 373 III), que é um VERBO comum com um vasto campo semântico; O sentido
geral é:
a. "agradável", "bom" (VERBO)
b. "agradável", "que dá prazer", "bom" (ADJETIVO)
c. "coisa boa", "bondade" (SUBSTANTIVO MASCULINO)
d. "bem-estar", "benefício", "coisa boa" (SUBSTANTIVO FEMININO)
Para o número 1, leia o Tópico Especial: A personalidade do espírito e Tópico Especial: Trindade.
▣ "terreno plano" O AT usa as imagens de uma direção / estrada / caminho para descrever a própria vida (cf. Sl.
5.8; 26.12; 27.11).
1. A vida boa / de acordo com Deus é:
a. suave
b. nivelada
c. desobstruída
d. reta
2. A vida ímpia é:
a. torta
b. desnivelada
c. obstruída
d. escorregadia
143.11-12 O salmista baseia seu pedido, não no seu próprio mérito (cf. Sl. 143.2), mas:
1. no bom nome de Deus, Sl. 143.11a
2. na justiça de Deus, Sl. 143.11b
3. na misericórdia de Deus, Sl. 143.12a
143.11 "por amor do Teu nome" Veja o Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
NASB, NKJV,
TEV, REB
"vivifica-me"
NRSV, JPSOA
"preserva minha vida"
NJB
"dá-me a vida"
LXX
"me desperte"
O VERBO (BDB 310, KB 309, Piel IMPERFEITO) é o termo comum para "vida" (SUBSTANTIVO), "viver" (VERBO),
"vivo" ou "vivente" (ADJETIVO). Esta raiz Piel é usada frequentemente no Saltério (cf. Salmo 80.18; 85.6; 119.25,
37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159). É frequentemente paralela a BDB 996, KB 1427, cf. Sl. 80.3, 17,
19. Pode referir-se a
1. vida física
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2. vida espiritual
143.12 "teu servo" Isso pode significar
1. um seguidor fiel
2. um título honorífico para os líderes
a. Moisés
b. Josué
c. Davi (isto é, Reis de Judá)
d. Messias / Israel (ou seja, Canções do Servo de Isaías 41-53)

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Partindo do fato de que todos os seres humanos são pecadores, no que se baseia o salmista quando pede que
Deus o ouça e o ajude?
2. Quem é "o inimigo"?
3. Defina "escuridão" em Sl. 143.3.
4. Qual é a implicação de YHWH "esconder a Sua face"?
5. Salmo 143.10 refere-se ao Espírito Santo?
6. Defina "servo".
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SALMO 144
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Oração pelo Resgate e
Prosperidade
Introdução MT
Um Salmo de Davi.

Uma canção
ao SENHOR que preserva e
prospera seu povo

Um rei ora pela
libertação

Um Rei Agradece a
Deus pela Vitória

Hino pela Guerra e Vitória

144.1-4

144.1-2

144.1-2

144.1-2

144.1-2

144.3-4

144.3-4

144.3-4

144.3-4

144.5-8

144.5-8

144.5-8

144.5-6

144.5-8

144.7-8
144.9-11

144.9-10

144.9-11

144.9-11

144.9-10b
144.10c-11

144.11-15
144.12-15

144.12-14

144.12-14

144.12
144.13
144.14

144.15

144.15

144.15

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (REVISADO) TEXTO. 144. 1-4
1
Bendito seja o SENHOR, rocha minha,
que me adestra as mãos para a batalha
e os dedos, para a guerra;
2
minha misericórdia e fortaleza minha,
meu alto refúgio e meu libertador,
meu escudo, aquele em quem confio
e quem me submete o meu povo.
3
SENHOR, que é o homem para que dele tomes conhecimento?
E o filho do homem, para que o estimes?
4
O homem é como um sopro;
os seus dias, como a sombra que passa.
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144.1-4 Esta estrofe usa inúmeras alusões militares. Este é obviamente um salmo real. YHWH age em nome de
Seu povo para assegurar sua sobrevivência porque Ele tem um plano redentor universal envolvendo a nação de
Israel (os descendentes de Abraão). Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
O Salmo 144.3-4 é surpreendente na medida em que o foco se move de Israel para todos os humanos.
1. Eles são objeto do cuidado especial de YHWH (cf. Salmo 8.4) porque eles são feitos à Sua imagem e
semelhança (cf. Gn. 1.26-27)
2. Contudo, por causa de Gênesis 3, eles são frágeis e finitos (cf. Sl. 90.5; 103.15; 104.14; Is. 40.6-8; 1 Pd.
1.24)
144.1 "Bendito" Veja o Tópico Especial: Bênção (AT).
▣ "rocha minha" Este (BDB 849) é um título recorrente para o Deus de Israel. Veja as notas em Dt. 32.4 e
Sl. 18.1-3. Tudo muda, mas Deus não. Ele é a âncora que não falha, a fortaleza que não pode cair. Observe a
sequência poderosa, emocional de SUBSTANTIVOS descritivos em Sl. 18.2!
▣ "me adestra as mãos para a batalha" Há obviamente uma relação literária entre o Salmo 18 e o Salmo 144.
Observe os paralelos.
1. Sl. 144.1 - Sl. 18.2, 34, 46
2. Sl. 144.2 - Sl. 18.2, 47
3. Sl. 144.3 - Sl. 18.4
4. Sl. 144.5 - Sl. 18.9
5. Sl. 144.6 - Sl. 18.14
6. Sl. 144.7 - Sl. 18.16-17, 44
7. Sl. 144.10 - Sl. 18.50
8. Sl. 144.11 - Sl. 18.44
144.2 "minha misericórdia" YHWH é fiel em seus compromissos com a aliança. Veja Tópico Especial:
Benignidade (HESED).
Observe o número de PRONOMES PESSOAIS na NASB de Sl. 144.1-2 (seis). O salmista conhece e confia em
YHWH.
NASB, NKJV,
LXX
"quem me submete o meu povo"
NRSV, TEV,
Targums,
Peshitta,
Vulgata
"que subjuga os povos sob mim"
NJB
"Ele faz os povos se submetam a mim"
A diferença é apenas um mem final. A UBS Text Project (página 436) dá a "meu povo" uma classificação "B"
(alguma dúvida). Esta linha de poesia pode afirmar:
1. a autoridade do rei sobre o povo da aliança (ou seja, ele é um pastor submetido a YHWH)
2. a vitória de Israel sobre as nações pagãs, pelo poder de YHWH
A UBS Texte Project (p.437) dá "me submete" uma classificação "A" (probabilidade muito alta). Se este for o
texto correto, então a opção número 1 acima, é a frase correta.
144.3 Observe o paralelismo sinônimo.
1. "homem" - Adam (BDB 9)
2. "filho do homem" - " ben enosh " (BDB 60)
No paralelo do Salmo 8 as palavras hebraicas para "homem" são invertidas, mas a intenção é a mesma. Estes
termos estão falando de uma pessoa humana. Veja Tópico Especial: O Filho do Homem (Daniel 7.13).
▣
"tomes
conhecimento" Este
é
o VERBO hebraico "conhecer"
390, Qal IMPERFEITO com waw). Veja Tópico Especial: Conhecer.
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(BDB

393,

KB

144.4 Este versículo ressalta a finitude da humanidade (cf. Jó 8.9; 14.2; Sl. 39.5-6; 102.11; 109.23; Ec. 6.12; 8.12)
e embora não afirmado especificamente, a eternidade de YHWH é realçada.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 144.5-8
5
Abaixa, SENHOR, os teus céus e desce;
toca os montes, e fumegarão.
6
Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos;
arremessa as tuas flechas e desbarata-os.
7
Estende a mão lá do alto;
livra-me e arrebata-me das muitas águas
e do poder de estranhos,
8
cuja boca profere mentiras,
e cuja direita é direita de falsidade.
144.5-8 Esta estrofe é uma série de pedidos de oração. É surpreendente à luz de Sl. 144.1-4. O salmista afirma o
poder e a presença de YHWH na primeira estrofe, mas pleiteia sua libertação.
Observe os verbos IMPERATIVOS e IMPERFEITOS usados em um sentido IMPERATIVO.
1. abaixa, Sl. 144.5 (literalmente "curvar") - BDB 639, KB 692, Hiphil IMPERATIVO
2. desce, Sl. 144.5 - BDB 432, KB 434, Qal IMPERFEITO, mas usado como pedido de oração IMPERATIVA
3. toca, Sl. 144.5 - BDB 619, KB 668, Qal IMPERATIVO, cf. Sl. 104.32
4. despede, Sl. 144.6 - BDB 140, KB 162, Qal IMPERATIVO
5. dispersa (ou seja, setas sobre invasores estrangeiros), Sl. 144.6 - BDB 806, KB
918, Hiphil IMPERFEITO usado como pedido de oração IMPERATIVA
6. arremessa, Sl. 144.6 - BDB 1018, KB 1511, Qal IMPERATIVO
7. desbarata, Sl. 144.6 - BDB 243, KB 251, Qal IMPERFEITO usado como pedido de oração IMPERATIVA
8. estende, Sl. 144.7 - o mesmo que o número 6
9. livra (literalmente "abra", cf. Salmo 144.11), Sl. 144.7 - BDB 822, KB 953, Qal IMPERATIVO
10. arrebata, Sl. 144.7 - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
144.5-7 Estes versículos usam imagens da "Guerra Santa" para pedir a presença e poder de YHWH na
batalha. Eles também pedem para
1. treinar e capacitar os soldados israelenses (Sl. 144.1)
2. lutar em nome de Israel como na conquista de Canaã sob Josué (Sl. 144.6)
144.6
NASB
"desbarata-os"
NKJV
"destrói-os"
NRSV, NJB
"engana-os"
TEV
"envio-os correndo"
LXX
"lance-os em desordem"
Existem duas possíveis raízes hebraicas.
1. המם, BDB 243, KB 251, "engana", cf. 2 Sm. 22.15; Sl. 18.14
2. הום, KB 242, desbarata, este termo tem a conotação de" Guerra Santa ", cf. Js. 10.10; Jz. 4.15; 1 Sm. 7.10; 2
Cr. 15.6
144.7 Observe que "muitas águas" são paralelas à "poder de estranhos". A imagem é:
1. do caos da criação, cf. Jó 41.1-11; Sl. 74.12-17; Is. 51.9-10; Veja Tópico Especial: Águas
2. da invasão, cf. Sl. 18.16-17; Is. 17.12-14; 28.2; Jr. 51.34
3. da morte, cf. Sl. 18.4-6
144.8 Os estrangeiros (BDB 648) são caracterizados como aqueles que mentem. As palavras revelam o coração da
pessoa. Isso parece referir-se a tratados internacionais ou possivelmente testemunhos em um tribunal sob
juramento (cf. Gênesis 14.22; Deuteronômio 32.40; Salmo 106.26; Isaías 44.20). YHWH é fiel à Sua palavra (cf.
Sl. 144.2a), mas os pagãos e alguns israelitas não são! Veja Tópico Especial: Discurso Humano.
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NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 144.9-11
9
A ti, ó Deus, entoarei novo cântico;
no saltério de dez cordas, te cantarei louvores.
10
É Ele quem dá aos reis a vitória;
quem livra da espada maligna a Davi, seu servo.
11
Livra-me e salva-me do poder de estranhos,
cuja boca profere mentiras,
e cuja direita é direita de falsidade.
144.9-11 Esta estrofe tem três ênfases.
1. o que o salmista promete fazer
a. entoarei novo cântico, Sl. 144.9a - BDB 1010, KB 1479, Qal COORTATIVO
b. te cantarei louvores, Sl. 144.9b - BDB 274, KB 273, Piel COORTATIVO
2. Os atos passados de libertação de YHWH
a. Ele livrou os Reis de Israel, Sl. 144.10a
b. Ele livrou Davi, Sl. 144.10b (provavelmente reis da linhagem de Davi)
3. A oração do salmista é baseada nos atos anteriores de YHWH
a. livra-me, Sl. 144.11a - BDB 822, KB 963, Qal IMPERATIVO
b. salva-me, Sl. 144.11a - BDB 664, KB 717, Hiphil IMPERATIVO
Observe o paralelo entre Sl. 144.7-8 e 144.11.
144.10 "da espada maligna" Esta é uma caracterização incomum. Várias traduções colocam a frase na próxima
linha de poesia (isto é, NRSV, TEV, NJB). Outras traduções usam:
1. REB - "a espada cruel"
2. JPSOA - "a espada mortal"
3. KJV, Peshitta - "a espada dolorosa"
4. AB - "a espada do Maligno"
5. NAB - "a espada ameaçadora"
No contexto, parece estar relacionado com os "estrangeiros" (cf. Sl. 144.7c, 11a). O Targums Aramaico (tradução
com comentários) interpretou isto como "da espada maligna de Golias" (UBS Handbook, p.1159).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 144.12-15
12
Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas,
e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio;
13
que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões;
que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares, em nossos campos;
14
que as nossas vacas andem pejadas,
não lhes haja rotura, nem mau sucesso.
Não haja gritos de lamento em nossas praças.
15
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede!
Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR!
144.12-14 Esta estrofe caracteriza-se por sete PARTICÍPIOS (1) usados como JUSSIVOS (2), declarações de fato.
1. filhos jovens como plantas viçosas, Sl. 144.12a - BDB 152, KB 178, Pual
2. Filhas mais novas, como pedras angulares (literalmente “esculpida”), lavradas como colunas - Sl. 144.12b BDB 310, KB 306, Pual
3. produção de grãos, Sl. 144.13a - BDB 807, KB 920, Hiphil
4. rebanhos que produzem a milhares, Sl. 144.13b - BDB 48 II, KB 59, Hiphil (encontrado apenas aqui)
5. rebanhos que produzem dez mil, Sl. 144.13b - BDB 912, KB 1174, Pual
6. vacas pejadas (literalmente ser pesado com jovens), Sl. 144.14a - BDB 687, KB 741, Pual
7. andem (isto é, "atitude") sem problemas, Sl. 144.14b - BDB 422, KB 425, Qal
8. existe um PARTICÍPIO IMPLÍCITO em Sl. 144.14c – a NASB usa "não haja", que corresponde a Sl. 144.1214b, " não haja gritos de lamento em nossas praças"
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Estas são todas as bênçãos da obediência na aliança (cf. Levítico 26; Deuteronômio 27-30). Observe a bênção da
aliança de Sl. 144.15. A NASB traduz o Sl. 144.1 e 15 como "bem aventurado", mas em diferentes palavras
hebraicas.
1. Sl. 144.1 - BDB 138
2. Sl. 144.15 - BDB 80
O termo "feliz" ou "bem aventurado" (BDB 80, cf. Sl. 1.1) é recorrente e descreve por que eles são abençoados
(cf. Salmo 32.1-2; 34.8; 40.4; 84.5, 12; 94.12; 127.5; Pr. 3.13; 8.34; 28.14). Ele também é usado no sentido de
bênçãos corporativas (cf. Salmo 33.12; 89.15; 144.15).
144.12 O termo "plantas" (BDB 642) ocorre apenas aqui, mas é muito próximo da raiz normal para "planta".
1. planta (aqui) - נטיע
2. planta - נטע, usada frequentemente
▣ "colunas de palácio" Este também é um termo raro, encontrado apenas aqui e em Zc. 9.15.
144.13 "celeiros" Este termo (BDB 265, KB 565) também é encontrado apenas aqui no AT (veja NIDOTTE, vol.
2, p 909). A maioria das traduções usa "celeiros".
144.14 Há duas maneiras de ver este versículo.
1. Ele está ligado a Sl. 144.13b e refere-se a gado saudável e fecundo (NIDOTTE, vol. 2, p.489).
2. Ele está liga a Sl. 144.14b, c e refere-se a uma oração para que não haja a transgressão da muralha da
cidade, o que permitiria a entrada do invasor.
A UBS Handbook (página 1161) afirma que não há maneira de saber qual é a melhor opção, de texto ou contexto
que se encaixe melhor.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como este Salmo está relacionado com o Salmo 18?
2. Como Sl. 144.3 e 4 referem-se a Sl. 144.1 e 2?
3. Como Sl. 144.5-7 refere-se a "Guerra Santa"?
4. Ao que ou quem "muitas águas" em Sl. 144.7 se refere?
5. Por que a introdução MT não se ajusta a Sl. 144.10?
6. O Salmo 144.12-14 são orações ou afirmações?
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SALMO 145
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR Exaltado pela Sua
Bondade
Introdução MT
Um Salmo de Davi, de
louvor.

Uma Canção da
Majestade e Amor de
Deus

Hino de epitomização do
caráter do Deus de
Israel
(um acrostico)

Um hino de louvor

Louvado seja Yahweh o Rei
(acróstico)

145.1-7

145.1-3

145.1-3

145.1-3

145.1-3

145.4-7

145.4-7

145.4-9

145.4-5
145.6-7

145.8-13

145.8-9

145.8-9

145.10-13

145.10-13b

145.8-9
145.10-13b

145.10-11
145.12-13b

145.13c-20
145.14-16

145.13c-16

145.13c-14

145.14-16
145.15-16

145.17-21

145.17-21

145.17-20

145.17-18
145.19-20

145.21

145.21

145.21

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um Salmo acróstico. Existem outros exemplos no Saltério.
1. Salmo 9 e 10
2. Salmo 25
3. Salmo 34
4. Salmo 37
5. Salmos 111
6. Salmo 112
7. Salmo 119
8. Salmo 145
Os acrósticos também podem ser vistos em Pr. 31.16-31 e Lm. 1; 2; 3; 4. Existem 22 letras no alfabeto
hebraico. Há somente 21 versículos neste Salmo, assim obviamente uma letra é omitida. O "N" em hebraico de
alguma forma, tem sido tirado do texto massorético (veja Tópico Especial: Crítica Textual). Está incluído em
todas as versões antigas - Septuaginta, Vulgata e Peshitta. É encontrada em um manuscrito hebraico nos
Pergaminhos do Mar Morto, 11QPsa.
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B. Este Salmo é sobre o caráter do Deus de Israel e seus atos que revelam esse caráter. Veja Tópico Especial:
Características do Deus de Israel.
C. Este Salmo tem um elemento universal único que pode ser visto em Sl. 145.8-21. Este é um dos vislumbres
únicos do coração de Deus, que mostra Seu amor por todos os povos da terra e de Seu desejo de que todas
as pessoas O conheçam pela fé (cf. Ez. 18.23, 32; Jo. 3.16; 4.42, 1 Tm. 2.4; 4.10; Tt. 2.11; 2 Pd. 3.9; 1 Jo.
2.1; 4.14, veja Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH).
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 145.1-7
1
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;
bendirei o Teu nome para todo o sempre.
2
Todos os dias te bendirei
e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3
Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado;
a sua grandeza é insondável.
4
Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras
e anunciará os Teus poderosos feitos.
5
Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade
e nas Tuas maravilhas.
6
Falar-se-á do poder dos Teus feitos tremendos,
e contarei a Tua grandeza.
7
Divulgarão a memória de Tua muita bondade
e com júbilo celebrarão a Tua justiça.
145.1 "Exaltar-te-ei" Note o elemento pessoal expresso tantas vezes em Sl. 145.1-7. Isso é claramente visto pela
frase "Deus meu". É óbvio que a fé pessoal é o ponto inicial na compreensão do Deus da criação e da história.
Esta estrofe de abertura (isto é, Salmo 145.1-7) tem várias COORTATIVOS.
1. Exaltar-Te-ei, Sl. 145.1 - BDB 926, KB 1202, Polel IMPERFEITO usado em um sentido COORTATIVO
2. bendirei o Teu nome, Sl. 145.1 - BDB 138, KB 159, Piel COORTATIVO
3. Te bendirei, Sl. 145.2 - BDB 138, KB 159, Piel IMPERFEITO usado num sentido COORTATIVO
4. louvarei o Teu nome, Sl. 145.3 - BDB 237, KB 248, Piel COORTATIVO
5. meditarei em Suas maravilhosas obras, Sl. 145.5 - BDB 967, KB 1319, Qal COORTATIVO
6. falarei da Tua grandeza, Sl. 145.6 - BDB 707, KB 765, Piel IMPERFEITO usado num sentido COORTATIVO
Os verdadeiros fiéis devem expressar sua fé e louvor YHWH.
▣ "Rei" YHWH era o verdadeiro Rei de Israel (cf. 1 Samuel 8.7). O rei terreno era apenas um mero representante
do Rei celestial (cf. Salmo 10.16; 29.10; 98.6).
▣ "Bendirei o Teu nome" O conceito de "bênção" (BDB 138- VERBO, 139- SUBSTANTIVO) é parte da teologia
hebraica relacionada com o poder da palavra falada. Veja Tópico Especial: Benção.
O termo "nome" (BDB 1027) é uma maneira hebraica de se referir à pessoa. Veja Tópico Especial: "O Nome"
de YHWH.
A divindade de Israel é chamada de Eloah em Sl. 145.1, e de YHWH mais nove vezes no restante do
Salmo. Veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade.
▣ "para todo o sempre" A frase é usada em Sl. 145.1b e 2b e parece ser usada no mesmo sentido em Sl. 34.1,
que é claramente expressa em Sl. 145.2a. Não é realmente uma afirmação da vida após a morte, mas uma
expressão idiomática hebraica de louvor diário. Veja Tópico Especial: Pra Sempre ('olam).
145.3 "Sua grandeza é insondável" O SUBSTANTIVO "grandeza" (BDB 153) é usado para ambos
1. O próprio Deus - 1 Cr. 29.11; Sl. 48.1; 86.10; 147.5
2. Seus atos - 2 Sm. 7.21; 1 Cr. 17.19-21
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"Insondável" (literalmente "não há o que sondar", ou seja, SUBSTANTIVO CONSTRUCTO) é usado em Jó
5.9; 9.10; 11.7. O mesmo conceito de que os caminhos de Deus estão muito acima do nosso entendimento é
expresso em Sl. 40.5, 28; 139.6; Is. 40.28; 55.8, 9; Rm. 11.33.
145.4 "uma geração louvará a outra geração as tuas obras" Esta é uma ênfase sobre transmitir a fé aos seus
filhos (cf. Dt. 4.9, 10; 6.7, 20-25; 11.19; 32.7, 46; Sl. 22.30, 31).
Os VERBOS de Sl. 145.4 são IMPERFEITOS, mas podem ser JUSSIVOS em significado, descrevendo os desejos /
orações do salmista. O mesmo vale para Sl. 145.6 e 7 (NET Bible, página 1009).
▣ "Teus poderosos feitos" Isto enfatiza o Deus que age com fidelidade às promessas de Sua aliança,
cf. Sl. 145.4, 5, 6, 7, 12. Normalmente, esse termo se refere aos feitos passados de redenção feitos por Deus, como
o Êxodo.
145.5 "meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade" O vocabulário humano é bastante inadequado para
expressar a glória de Deus (veja Tópico Especial: Gloria [AT]). Aqui está série de palavras estão ligadas entre si,
a fim de capturar a natureza gloriosa de Deus.
1. esplendor - BDB 214, cf. 1 Cr. 16.27; Sl. 29.4; 90.16; 96.6; 104.1; 111.3; Is. 2.10, 19, 21
2. majestade - BDB 217, cf. 1 Cr. 16.27; 29.11; Sl. 96.6; 111.3; 148.13
3. maravilhas - BDB 810, veja Tópico Especial: Coisas Maravilhosas
▣ "meditarei" Os seguidores fiéis se lembrarão dos grandes atos de YHWH, cf. Sl. 145.7. É incrível quantas
vezes na Bíblia os seguidores fieis são advertidos para lembrar o que Deus tem feito!
145.6 "falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos" Esta é a primeira alusão a "todos os homens", que é o
refrão comum de Sl. 145.8-21. Isso tem potencial contextual de incluir todos os gentios, bem como os judeus. No
entanto, pode ser uma necessidade literária produzida pela forma acrostica da escrita.
Observe o número de maneiras como o salmista se refere às obras de YHWH.
1. Tuas obras, Sl. 145.4a, 9b, 10a
2. Teus poderosos feitos, Sl. 145.4b, 12
3. Tuas maravilhas, Sl. 145.5b
4. Teus feitos tremendos, Sl. 145.6a
Referem-se a
1. A criação e / ou a inundação
2. Ato de perdão e restauração
3. Chamado de Abraão e dos Patriarcas
4. O Êxodo
5. A Conquista
6. vitórias em batalha
7. etc.
145.7 "divulgarão" O VERBO (BDB 615, KB 665, Hiphil IMPERFEITO) significa "borbulhar". É usado
frequentemente em um sentido metafórico (cf. Sl. 19.2; 78.2; 119.171; 145.7). Denota uma proclamação constante
e entusiasmada.
▣ "Tua justiça" O termo "justiça" (BDB 842) vem da raiz hebraica, "uma vara de medição". Ela pode ser usada
de duas maneiras no AT.
1. A santidade e a eternidade transcendentes de Deus
2. Seus atos de redenção para com Israel
Veja Tópico Especial: Justiça.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 145.8-13
8
Benigno e misericordioso é o SENHOR,
tardio em irar-se e de grande clemência.
9
O SENHOR é bom para todos,
887

e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras.
10
Todas as tuas obras te renderão graças, SENHOR;
e os teus santos te bendirão.
11
Falarão da glória do teu reino
e confessarão o teu poder,
12
para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos
e a glória da majestade do teu reino.
13
O Teu reino é o de todos os séculos,
e o Teu domínio subsiste por todas as gerações.
O SENHOR é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras.
145.8 "Benigno e misericordioso é o SENHOR, tardio em irar-se e de grande clemência" Esta é uma citação
direta de Ex. 34.6, 7 e é repetido em Sl. 103.8. Ela não apenas nos dá as características da natureza de Deus, mas
mostra novamente um de Seus poderosos atos na história iniciada pela graça, não pelo mérito humano (isto é, o
Êxodo). Veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel
145.9 "O SENHOR é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras" Deus
tem um amor eterno pelos seres humanos criados à Sua imagem (cf. Gn. 1.26, 27; 3.8). Veja o Tópico Especial:
Eterno Plano Redentor de YHWH.
145.10 "Todas as tuas obras te renderão graças, SENHOR" Compare este com o Sl. 103.19-22.
NASB
"santos"
NKJV, Peshitta
"santos"
NRSV, NJB
"fiéis"
TEV
"povo"
JPSOA
"fiéis"
REB
"servos fiéis"
LXX
"devoto"
Este ADJETIVO hebraico (BDB 339) é baseado na raiz "( חסדhesed", BDB 338, veja Tópico Especial:
Benignidade [hesed]). É predominantemente usado para os fies seguidores da aliança (cf. 1 Sm. 2.9; Sl. 4.3; 12.1;
30.4; 31.24; 37.28; 50.5; 79.2; 85.8; 86.2; 89.19; 97.10; 116.15; 145.10; 148.14; 149.9), mas também pode referirse:
1. aos sacerdotes - Dt. 33.8; 2 Cr. 6.4; Sl. 132.16
2. o Messias - Sl. 16.10
3. Anjos do Concelho Celestial - Sl. 29.1; 103.19-22; 148.2; E esta estrofe
145.11-12 Estes versículos podem se referir:
1. ao louvor angélico - veja número 3 em Sl. 145.10
2. a tarefa dos fiéis seguidores de fazer YHWH conhecido por todos os seres humanos (isto é, "filhos dos
homens")
É difícil decidir qual deve ser preferido. O número 1 representa toda a criação glorificando seu Criador (cf. Sl.
103.19-22; 148.2) e o número 2 é o propósito do chamado de Abraão (veja Tópico Especial: Eterno Plano
Redentor de YHWH).
145.13 "O Teu reino é o de todos os séculos" Este conceito de um reino eterno é encontrado em
Sl. 10.16; 29.10; Is. 9.6-7; Dn. 2.44; 4.3, 34; 6.26; 7.14, 26; 2 Pd. 1.11. Veja Tópico Especial: O Reino de Deus.
▣ "obras" é aqui onde a maioria das traduções modernas inserem a frase nun perdida da LXX, Peshitta e Vulgata,
e de um manuscrito hebraico dos Pergaminhos do Mar Morto (isto é, 11QPsa), "Deus é fiel em todas as Suas
palavras e gracioso em Todas as Suas obras ". Isto é muito semelhante ao Sl. 145.17.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 145.14-16
14
O SENHOR sustém os que vacilam
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e apruma todos os prostrados.
15
Em Ti esperam os olhos de todos,
e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento.
16
Abres a mão
e satisfazes de benevolência a todo vivente.
145.14 "o SENHOR sustém os que vacilam" O Salmo 145.14-16 fala do Deus que fornece as necessidades
físicas dos fiéis seguidores, enquanto que Sl. 145.17-21 fala do Deus que providencia as necessidades
espirituais. Observe o uso repetido do termo "todos".
145.15 "Em Ti esperam os olhos de todos" Estes versículos afirmam que Deus fornece alimento para todas as
Suas criaturas, cf. Sl. 104.27, 28; 136.25.
145.16 Este é o conceito de "providência". Deus cria e sustenta este planeta e todas as suas formas de vida. Esta
ação no AT é atribuída a Elohim (veja Tópico Especial: Nomes para a Divindade).
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 145.17-21
17
Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos,
E bondoso em todas as Suas obras
18
Perto está o SENHOR de todos os que O invocam,
de todos os que o invocam em verdade.
19
Ele acode à vontade dos que o temem;
atende-lhes o clamor e os salva.
20
O SENHOR guarda a todos os que o amam;
porém os ímpios serão exterminados.
21
Profira a minha boca louvores ao SENHOR,
e toda carne louve o seu santo nome, para todo o sempre
145.17 "e bondoso em todas as Suas obras" Esta é a palavra hebraica hesed, que fala da fidelidade da aliança de
Deus. Foi usado anteriormente em Sl. 145.8 para descrever o caráter de Deus e aqui para descrever os atos de
Deus.
145.18 "perto está o SENHOR" Esta é uma ênfase na eminência de Deus, enquanto que Sl. 145.5 está indicando
Sua transcendência, cf. Sl. 34.18; 119.151; e especialmente Dt. 4.7.
▣ "todos os que O invocam" Há uma série de condições (isto é, Salmo 145.18-20). Deve ser lembrado que todas
as alianças de Deus são incondicionais de Sua parte, mas condicionadas à resposta humana. Estas quatro
condições falam de arrependimento e fé, tanto inicial como permanente, por parte do povo de Deus. Veja notas
em Rm. 10.9-13.
145.19 "dos que O temem" Veja o Tópico Especial: Temor (AT).
145.20 "os ímpios serão exterminados" Isto não fala de aniquilação na morte, mas do julgamento físico,
cf. Ez. 14.9; Am. 9.8; Hc. 2.2 (veja Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament página 178).
145.21 "e toda carne louve o seu santo nome, para todo o sempre" novamente isto é similar a Sl. 145.1 e 3.
Não é uma afirmação de uma vida após a morte, mas isso certamente está implícito, como em Fp. 2.6-11.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
889

Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Liste os atributos dignos de louvor de Deus.
2. Este Salmo se refere aos atos de YHWH em vários versículos e de várias maneiras. A quais atos se refere?
3. Como Sl. 145.8-16 (e 145.21) comunicam o amor universal de YHWH?
4. Quem são "os santos" de Sl. 145.10?
5. Quem são "os filhos dos homens" de Sl. 145.12?
6. O AT se concentra em um reino eterno ou um milênio?
7. Como é que a "transcendência" de Sl. 145.5 se relaciona com a "eminência" de Sl. 145.18?
8. Liste as quatro condições de Sl. 145.18-20 que dizem respeito aos seguidores fiéis.
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SALMO 146
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

O SENHOR, que Ajuda em
Abundancia
Sem Introdução MT

A felicidade daqueles
cuja ajuda está
no SENHOR

Hino Ao louvar a Deus
pela Sua Ajuda

Em Louvor a Deus, o
Salvador

Hino ao Deus da Ajuda

146.1-7

146.1ª

146.1-2

146.1-2

146.1-2

146.3-4

146.3-4

146.3-4

146.3-4

146.5-7

146.5-7b

146.5-7b

146.5-6b

146.1b-2

146.6c-7
146.7c-9
146.8-10

146.7c-9

146.8-9

146.8-9
146.8c
146.9c

146.10

146.10

146.10

146.10

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 146.1-7
1 Aleluia!
Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
2
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3
Não confieis em príncipes,
nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4
Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó;
nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio,
cuja esperança está no SENHOR, seu Deus,
6
que fez os céus e a terra,
o mar e tudo o que neles há
e mantém para sempre a sua fidelidade.
7
Que faz justiça aos oprimidos
e dá pão aos que têm fome.
O SENHOR liberta os encarcerados.
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146.1-2 Esta estrofe (cf. Sl. 146.1-7) começa com um duplo "hallelujah" (BDB
248, Piel IMPERATIVOS). Isto é seguido por dois compromissos pessoais do salmista.
1. louvarei - BDB 237, KB 248, Piel COORTATIVOS
2. cantarei louvores - BDB 274, KB 273, Piel COORTATIVO
O louvor a YHWH caracteriza os Salmos 146-150. O Saltério é encerrado com esta afirmação.

237,

KB

146.1 "alma" Este é o termo nephesh (BDB 659), que denotava a pessoa inteira (cf. Salmos 103.1). Veja as notas
em Gn. 35.18.
146.2 Observe o paralelo entre
1. durante a minha vida - BDB 313
2. enquanto eu viver - BDB 728
Estes refletem o conceito hebraico de que não há louvor a Deus depois da morte (cf. Jó 10.21-22; 38.17; Salmo
63.4; 104.33; Is. 38.18). O AT tem uma teologia rudimentar da vida após a morte. A revelação progressiva do
Novo Testamento complementa esta teologia. Veja Tópico Especial: Sheol.
146.3 YHWH é louvado porque somente com Ele, a salvação / libertação (BDB 448), é certa, não na frágil
humanidade caída (a MT, "filho do homem", a LXX, "filhos dos homens"; Salmo 60.11;
108.12). O SINGULAR representa todos os seres humanos, como em Sl. 118.8.
146.4 Este versículo retoma o pensamento de Sl. 146.2. Ao morrer, o corpo volta ao pó (cf. Gênesis 3.19; Jó
34.15; Sl. 104.29; Ec. 12.7). O espírito (ruah, BDB 924) ou força de vida vai para o Sheol.
▣ "seus desígnios" Esta palavra (BDB 799) ocorre somente aqui no AT e é traduzida pela maioria das traduções
modernas como "planos / projetos".
146.5 O Salmo louva a YHWH, mas também observe o quão "abençoados" (BDB 80) são os seguidores fiéis.
O Salmo 146.6-7 e 8-9 lista o poder e a misericórdia do Deus de Jacó.
▣ "auxílio" Este SUBSTANTIVO (BDB 740 I) é muitas vezes associado com a libertação e a proteção (cf. Ex. 18.4;
Dt. 33.7, 26; Sl. 33.20; 70.5; 115.9, 10, 11).
▣ "esperança" O SUBSTANTIVO (BDB 960 II) pode ser traduzido para:
1. espera - Sl. 104.27; 145.15
2. esperança - Sl. 119.166; Is. 38.18
146.6-7 Há uma série de Qal PARTICÍPIOS que descrevem YHWH
1. como Criador (isto é, Elohim)
a. Fez o céu, a terra, o mar, cf. Sl. 115.15; 121.2; 124.8; 134.3; Is. 37.16; Jr. 32.17
b. Criou tudo o que há neles
c. Esta é uma declaração sumária relacionada a este planeta
2. como Deus da aliança (isto é, YHWH)
a. Mantém a fé / confiança (veja Tópico Especial: Crer, Confiar, Fé e Fidelidade no AT)
b. Executa justiça para os oprimidos (a NEB e a REB entendem "para sempre", לעולם, de Salmo 146.6c
como "o oprimido", לעולים, UBS Text Project, p.440)
c. Dá alimento aos famintos, cf. Sl. 145.15
d. Liberta os prisioneiros, cf. Sl. 68.6; 102.20; 107.10, 14; Is. 61.1
(1) metáfora dos problemas
(2) escravidão por dívidas
(3) exilados
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 146.8-10
8
O SENHOR abre os olhos aos cegos,
o SENHOR levanta os abatidos,
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o SENHOR ama os justos.
9
O SENHOR guarda o peregrino,
ampara o órfão e a viúva,
porém transtorna o caminho dos ímpios.
10
O SENHOR reina para sempre;
o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
Aleluia!
146.8-9 Assim como Sl. 146.6-7, esses versículos descrevem o Deus que age, tão diferente dos ídolos sem vida
(veja Tópico Especial: Características do Deus de Israel).
1. abre os olhos aos cegos - BDB 824, KB 959, Qal PARTICÍPIO
2. levanta os abatidos - BDB 279, KB 279, Qal PARTICÍPIO, cf. Sl. 145.14 (estes são os únicos usos
do VERBO no AT)
3. ama os justos - BDB 12, KB 17, Qal PARTICÍPIO, cf. Sl. 11.7; 33.5
4. guarda o peregrino - BDB 1036, KB 1581, PARTICÍPIO Qal (para um bom artigo, veja Roland de
Vaux, Ancient Israel, pp. 74-76)
5. ampara o órfão e a viúva - BDB 728, KB 795, Piel IMPERFEITO
6. transtorna o caminho dos ímpios - BDB 736, KB 804, Piel IMPERFEITO
Esta lista é uma combinação dos atos de Deus de Levítico, Deuteronômio e os Profetas.
O número 6 é literalmente "dobrar" (BDB 736) ou "entortar." Isso pode ser um jogo sobre a palavra "justo" de
Sl. 146.8c, que significa "ser reto" (veja Tópico Especial: Justiça). Todas as palavras para o pecado são um jogo
desta metáfora sobre o caráter de Deus, à luz do qual todos os seres humanos são tortos.
146.10 Isto fala da soberania do Deus de Israel e de Seus planos (cf. Êx. 15.18; Sl. 10.16; 29.10).
Apenas uma nota teológica, como reinará YHWH, onde e por quem? Por favor, veja o Tópico Especial: Por
que as Promessas da Aliança do AT Parecem Diferentes das Promessas da Aliança do NT.
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. O que os israelitas esperavam após a morte (cf. Salmo 146.2, 4)?
2. Salmo 146.6 fala do universo ou deste planeta?
3. Como a representação do caráter e os atos de Deus relacionados à ANE serviam de modelo sobre como um
rei deveria agir?
4. YHWH reinará em / a partir de Sião ou será Seu reino universal? Como o NT mudou este conceito do AT?
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SALMO 147
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Louvor para restauração
de Jerusalém e
Prosperidade
Sem Introdução MT

Louvado seja Deus pela
Sua Palavra e
Providência

Hino louvando a Deus
pelo Seu Poder Universal
e Cuidado Providencial

Em Louvor a Deus, o
Todo-Poderoso

Hino ao Todo Poderoso

147.1-6

147.1

147.1-6

147.1-3

147.1-4

147.2-6
147.4-6
147.5-6
147.7-11

147.7-9

147.7-11

147.10-11
147.12-20

147.12-14

147.12-20

147.7-9

147.7-9

147.10-11

147.10-11

147.12-14

147.12
147.13-14

147.15-18

147.15-18

147.15-16
147.17-18

147.19-20c

147.19-20b

147.20d

147.20c

147.19-20b

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 147.1-6
1
Louvai ao SENHOR,
porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus;
fica-lhe bem o cântico de louvor.
2
O SENHOR edifica Jerusalém
e congrega os dispersos de Israel;
3
sara os de coração quebrantado
e lhes pensa as feridas.
4
Conta o número das estrelas,
chamando-as todas pelo seu nome.
5
Grande é o Senhor nosso e mui poderoso;
o seu entendimento não se pode medir.
6
O SENHOR ampara os humildes
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e dá com os ímpios em terra.
147.1-6 Esta primeira estrofe (Salmo 147.1-6), como o Salmo 146, enumera várias características de Deus que
podem ser determinadas por Seus atos (este Salmo é pós-exílico).
1. para Israel
a. edifica Jerusalém
b. congrega seus dispersos (isto é, exilados, Isaías 11.12; Ezequiel 39.28)
2. para os necessitados
a. Cura os quebrantados de coração (possivelmente se refere a Israel arrependido no exílio, cf. Salmo
51.17, 18)
b. Apara os humildes (ou seja, muitas vezes usado para seus fiéis seguidores)
c. Derruba os ímpios
(1) nações estrangeiras
(2) companheiros infiéis da aliança
3. contra o paganismo (isto é, a idolatria astral)
a. Conta o número das estrelas (Gn. 1.16; Is. 40.26, ou seja, não deuses, cf. Salmo 8.3)
b. Chama-as pelo nome (isto é, as controla)
c. YHWH é abundante em força (veja Isaías 40.26e)
d. YHWH tem compreensão infinita (BDB 108, veja Isaías 40.28)
147.1
NASB
"bem"
NKJV
"bonito"
TEV, REB
"convém"
JPSOA
"glorioso"
Este ADJETIVO (BDB 610) pode significar
1. belo - Ct. 1.5; 2.14; 4.3; 6.4
2. convém, apropriado quando usado para o louvor a Deus - Sl. 33.1; 93.5; Pr. 17.7
147.4b "chamando-as todas pelo seu nome" nomear algo demonstra autoridade sobre isto (Gênesis 2.18-20).
147.6 "em terra" Isso pode ser entendido de várias maneiras.
1. o inimigo derrotado se curvando ao chão
2. uma circunlocução da morte / Sheol
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 147.7-11
7
Cantai ao SENHOR com ações de graças;
entoai louvores, ao som da harpa, ao nosso Deus,
8
que cobre de nuvens os céus,
prepara a chuva para a terra,
faz brotar nos montes a erva
9
e dá o alimento aos animais
e aos filhos dos corvos, quando clamam.
10
Não faz caso da força do cavalo,
nem se compraz nos músculos do guerreiro.
11
Agrada-se o SENHOR dos que o temem
e dos que esperam na sua misericórdia.
147.7-11 Como a primeira estrofe começou com "louvai" (Piel IMPERATIVO), esta (Sl. 147.7-11) começa com
"cantai".
1. cantai - BDB 777, KB 854, Qal IMPERATIVO
2. entoai louvores - BDB 274, KB 273, Piel IMPERATIVO
O objeto deste cântico é YHWH e seus grandes atos.
1. como sustentador da criação e dos ciclos normais da natureza (cf. Salmo 104.10-17)
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a. nuvens
b. chuva
c. crescimento das plantas
d. Alimento para animais (cf. Salmo 104.27b; 136.25)
2. Em quem Ele confia e não confia
a. negativo (cf. Sl. 33.16-17)
(1) poder militar (ou seja, o cavalo)
(2) força dos homens (literalmente pernas)
b. positivo
(1) aqueles que temem Ele (veja Tópico Especial: Temor [AT])
(2) aqueles que esperam em Sua misericórdia (veja Tópico Especial: Benignidade [Hesed])
147.9b A UBS Text Project menciona um provérbio cultural que afirmava que os corvos não alimentam bem os
seus filhotes (cf. Jó 38.41), mas aqui é afirmado que Deus, o provedor compassivo, alimenta!
Também pode ser significativo que o corvo (BDB 788) era considerado uma ave impura (cf. Levítico 11.15),
mas Deus ainda assim, se importa com eles!
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 147.12-20
12
Louva, Jerusalém, ao SENHOR;
louva, Sião, ao teu Deus.
13
Pois ele reforçou as trancas das tuas portas
e abençoou os teus filhos, dentro de ti;
14
estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e te farta com o melhor do trigo.
15
Ele envia as suas ordens à terra,
e sua palavra corre velozmente;
16
dá a neve como lã
e espalha a geada como cinza.
17
Ele arroja o seu gelo em migalhas;
quem resiste ao seu frio?
18
Manda a sua palavra e o derrete;
faz soprar o vento, e as águas correm.
19
Mostra a sua palavra a Jacó,
as suas leis e os seus preceitos, a Israel.
20
Não fez assim a nenhuma outra nação;
todas ignoram os seus preceitos.
Aleluia!
147.12-20 Esta terceira estrofe (cf. Sl. 147.12-20) também começa com IMPERATIVOS de louvor.
1. louva - BDB 986, KB 1387, Piel IMPERATIVO
2. louva - BDB 237, KB 248, Piel IMPERATIVO
Ele é digno de louvor por causa da fidelidade de sua aliança (especialmente Levítico 26, Deuteronômio 27-30)
com Israel (isto é, Jerusalém... Sião).
1. Reforçou as fortificações de Jerusalém (ou seja, as trancas das tuas portas)
2. abençoa
a. Os filhos da cidade (isto é, saúde, em quantidade)
b. As pessoas dentro da cidade (TEV)
3. traz a paz para a terra
4. fornece uma boa colheita
5. controla o tempo (Salmo 147.16-18) de modo a sustentar a abundância agrícola (isto é, promessas da
aliança, cf. Salmo 147.19)
6. Sua relação especial (isto é, revelação) com os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó
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147.14b "com o melhor do trigo" Esta é uma metáfora da abundância agrícola (cf. Salmo 81.16) porque os grãos
eram importantíssimos na dieta da ANE.
147.15 A palavra de Deus é personificada como correndo velozmente (isto é, entrando em toda a criação). No
pensamento hebraico, a palavra de Deus era o poder criativo (Gênesis 1). Uma vez dada, cumpriria seu o
propósito (cf. Isaías 45.23; 55.11).
147.19 "palavras... leis..." Veja Tópico Especial: Termos para a Revelação de Deus.
147.20b "todas ignoram" A revelação de Deus era um dom especial. Ela deveria ser vivida como um
testemunho para as nações. Israel falhou nisso! Veja o Tópico Especial: Eterno Plano Redentor de YHWH.
A UBS Text Project classifica esta frase como "C" (dúvida considerável). Recomenda que isto se sobreponha a
NEB, "Ele não os deixa saber." Esta diferença está:
1. MT, NASB -  ידעום- בל
2. NEB, REB -  ידיעם- בל
147.20c O Salmo se encerra como começa - "Hallelujah"!
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como você explica Sl. 145.6, 8-13 ter o foco em "todos os homens" e o Salmo 147 ter o foco em Israel
(especialmente Salmos 147.19-20)?
2. Por que Sl. 147.4 é teologicamente, tão significante em um cenário da ANE?
3. Como Sl. 147.7-9 está relacionado com Levítico 26 e Deuteronômio 27-30?
4. A providência de sustentação de Deus descrita em Sl. 147.16-18 provê à natureza padrões
consistentes. Como isso afetou o desenvolvimento do "método científico" na cultura ocidental?
5. Salmo 147.20 implica que Deus não compartilha a Si mesmo ou Sua revelação com os gentios?
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SALMO 148
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

A criação inteira
invocada a louvar
o SENHOR
Sem Introdução MT

Louvado seja
o SENHOR da Criação

Hino Chamando todas as
coisas criadas para
louvar ao SENHOR

Um chamado para o
Universo louvar a Deus

Hino Cósmico de Louvor

148.1-6

148.1a

148.1-2

148.1a

148.1-2

148.1b-4

148.7-12

148.13-14

148.1b-2
148.3-4

148.3-4

148.3-4

148.5-6

148.5-6

148.5-6

148.5-6

148.7-12

148.7-8

148.7-8

148.7-8

148.9-10

148.9-10

148.9-10

148.11-12

148.11-12

148.11-12

148.13-14

148.13-14c

148.13-14

148.13-14d
148.14e

148.14d

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Lembre-se que a Bíblia é um livro orientado para a terra. Este planeta foi o foco de Deus ao preparar um
lugar especial para a comunhão com Sua mais alta criação (isto é, feito à Sua imagem e semelhança, cf.
Gênesis 1.26-27).
B. Todos os diferentes níveis da criação
1. celestial (ou seja, "dos céus", Sl. 148.1b)
2. terrestre (isto é, "da terra", Sl. 148.7a)
3. povo da aliança
São chamados a louvar YHWH, o Criador e Sustentador de toda a vida neste planeta e relacionado com
este planeta (ou seja, anjos).
C. Este é o coro do céu e da terra, animado e inanimado!
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 148.1-6
1
Aleluia!
Louvai ao SENHOR do alto dos céus,
louvai-o nas alturas.
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Louvai-o, todos os seus anjos;
louvai-o, todas as suas legiões celestes.
3
Louvai-o, sol e lua;
louvai-o, todas as estrelas luzentes.
4
Louvai-o, céus dos céus
e as águas que estão acima do firmamento.
5
Louvem o nome do SENHOR,
pois mandou Ele, e foram criados.
6
E os estabeleceu para todo o sempre;
fixou-lhes uma ordem que não passará.
148.1-6 O VERBO "louvai" (BDB 237, KB 248) esta presente em grande quantidade neste Salmo. Cada uma das
três estrofes começa com ele. O Salmo 148.1-4 contém todos os Piel IMPERATIVOS, assim como Sl. 148.7, 14.
Esta primeira estrofe centra-se nas coisas "acima da terra" (cf. Salmo 103.19-22).
1. "dos céus" (BDB 1029) - isto refere-se à atmosfera acima da terra; Veja Tópico Especial: Céu, também veja
Sl. 69.34; 96.11; Is. 44.23; 49.13
2. "nas alturas" (BDB 928) - isto é paralelo aos "céus"
3. "todos os Seus anjos" (BDB 521) - isto se refere aos servos conscientes de Deus (cf. Salmo 103.20); não foi
dito para eles serem criados em qualquer texto específico do AT, mas sua inclusão aqui sugere isto
fortemente, Cl. 1.16 também assume essa verdade fortemente.
Há três tópicos especiais relacionados aos anjos.
a. Tópico Especial: O Anjo do Senhor
b. Tópico Especial: Anjos e Demônios
c. Tópico Especial: Níveis Angélicos nos Escritos de Paulo
4. "todas as suas legiões celestes" (BDB 838) - este termo é usado em dois sentidos
a. Em um contexto militar se refere a um exército celestial de anjos
b. Em um contexto de adoração astral, refere-se às luzes no céu (isto é, sol, lua, estrelas, cometas) que se
pensavam serem deuses que afetavam a vida humana; acredito, que "a" pode estar relacionado com
Sl. 148.2a e "b" pode se referir a Sl. 148.3 (cf. Salmo 103.21)
5. "sol e lua" - estas são os luminares de Gn. 1.14-16; Ambos foram adorados na ANE; Veja Tópico Especial:
Culto da Lua
6. "todas as luzes das estrelas" - veja nota em Sl. 147.4
7. "céu dos céus" - veja Tópico Especial: Os Céus e o Terceiro Céu
8. "as águas que estão acima do firmamento" - isto alude a Gênesis 1.6-8; Deus controla as águas
antigas; Veja Tópico Especial: Águas
148.5a "Louvem" Este é um Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO. Denotaria um chamado à oração /
louvor ao Criador (cf. Salmo 148.5b-6).
O "nome" representa o próprio YHWH. Veja Tópico Especial: "O Nome" de YHWH.
148.5b Isso alude à criação pela palavra falada em Gênesis 1 (cf. Salmo 33.6, 9; Hebreus 11.3).
148.6 Esta é uma declaração hiperbólica da permanência deste planeta e das suas estações (cf. Jr. 31.35-36; 33.20,
25). Nós sabemos que em 2 Pd. 3.7, 10-12 a criatura poluída e caída será purificada. A partir da ciência, os
modernos sabem que vivemos em um universo violento e instável. Este sistema solar não é eterno. Estas são
declarações de fé sobre a eternidade de Deus (cf. Sl. 93.1; 96.10d) e Suas promessas que aqueles que O conhecem
estarão com Ele!
▣ "para todo o sempre" Veja Tópico Especial: Pra Sempre ('olam).
NASB, NKJV
"uma ordem que não passará"
NRSV
"ele fixou seus limites, que não podem ser passados"
NJB
"por um decreto imutável"
Esta frase pode se referir:
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1. aos decretos / planos de Deus (cf. Salmo 33.11)
2. aos limites fixos de Deus da terra / mar / rios (cf. Jó 38.8-11; Sl. 104.9; Jr. 5.22)
O VERBO "passar sobre", "passar através de", "passar por cima", "passar" (BDB 716, KB 778, Qal IMPERFEITO)
obviamente tem um vasto campo semântico que pode ser o número 1 ou 2.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 148.7-12
7
Louvai ao SENHOR da terra,
monstros marinhos e abismos todos;
8
fogo e saraiva, neve e vapor
e ventos procelosos que lhe executam a palavra;
9
montes e todos os outeiros,
árvores frutíferas e todos os cedros;
10
feras e gados,
répteis e voláteis;
11
reis da terra e todos os povos,
príncipes e todos os juízes da terra;
12
rapazes e donzelas,
velhos e crianças.
148.7-12 Esta estrofe se foca no louvor (um VERBO abrange Salmo 148.7-12, cada linha assume um "louvor") dos
seres vivos deste planeta.
1. "monstros marinhos" (BDB 1072) - este é usado em vários sentidos
a. Cobra - Ex. 7.9, 10, 12; Dt. 32.33; Sl. 91.13
b. Dragão - Jr. 51.34 (veja também o nome do portão em Ne. 2.13)
c. Monstros marinhos - veja notas em Gn. 1.21; Is. 27.1
2. "todos os abismos" (BDB 1062) - isto é usado em vários sentidos
a. Águas subterrâneas (sal), cf. Gn. 7.11; 8.2; Jó 28.4; 38.16; Sl. 33.7; 107.23-26; 135.6; Is. 51.10; Am. 7.4
b. Água doce - geralmente em referência à travessia do Mar Vermelho, cf. Ex. 15.5,
8; Sl. 77.17; 78.15; 106.9; Is. 63.13
c. Águas primitivas - Gênesis 1.2; Sl. 104.6-7; Pr. 8.27, veja Tópico Especial: Águas (nunca foi dito para a
água existir em Gênesis 1)
d. Sheol - Sl. 71.20 (veja Tópico Especial: Sheol)
3. Salmo 148.7-8 lista o tempo e as características topológicas da terra
4. Salmo 148.10 abrange toda a vida animal criada
5. Salmo 148.11-12 lista os seres humanos de todos os níveis sociais e idades
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 148.13-14
13
Louvem o nome do SENHOR,
porque só o seu nome é excelso;
a sua majestade é acima da terra e do céu.
14
Ele exalta o poder do seu povo,
o louvor de todos os seus santos,
dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado.
Aleluia!
148.13-14 A estrofe começa como Sl. 148.5, com um Piel IMPERFEITO de "louvor" usado em um sentido
JUSSIVO. Ele se concentra no louvor do povo da aliança devido a YHWH.
148.13 "porque só o seu nome é excelso" Isto é:
1. uma expressão literária do monoteísmo (veja Tópico Especial: Monoteísmo)
2. Uma maneira de contrastar YHWH com a humanidade (cf. Is. 2.11, 17)
▣ "majestade" Veja Tópico Especial: Gloria (kabod, AT).
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148.14 "poder" Os hebreus viam os chifres dos animais (especialmente "boi", cf. Deuteronômio 33.17; Salmo
92.10) como uma expressão de poder (cf. Salmo 18.2).
1. Os altares no templo tinham chifres
2. a vida de uma pessoa foi caracterizada como um "chifre" a ser
a. Levantada (cf. 1 Samuel 2.1; Salmo 89.17, 24; 92.10; 112.9)
b. Colocado no pó (Jó 16.15)
c. Cortado (Salmo 75.10)
148.14 "todos os seus santos" Veja as notas em Sl. 16.10 e 145.10.
Aqui a frase é paralela ao "Seu povo". Eles são caracterizados como:
1. filhos de Israel
2. um povo que Lhe é chegado - isso em primeiro lugar se referia aos sacerdotes / levitas que serviam no
templo, mas posteriormente veio a ser usado para todo o povo da aliança que adoravam YHWH
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Como Sl. 148.1-6 está relacionado a Sl. 148.7-12?
2. Defina "legiões celestes" de Sl. 148.2b. Isto está relacionado com Sl. 148.2a ou 149.3?
3. Como se concilia Sl. 148.6 com 2 Pd. 3.7, 10-12?
4. Defina "monstros marinhos" de Sl. 148.7b.
5. O Salmo 148.14 refere-se a "louvar" a Israel ou a YHWH?
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SALMO 149
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Israel Chamado a louvar
o SENHOR
Sem Introdução MT

Louvado seja o Deus pela
Sua Salvação e
Julgamento

Hino para acompanhar
uma dança do festival

Um hino de louvor

Canções de Triunfo

149.1-4

149.1a

149.1-9

149.1a

149.1a

149.1b-9b

149.1b-3

149.1b-c
149.2-4

149.4-6
149.5-9

149.5-9b
149.7-9b
149.9c

149. 9c

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da Bíblia. Cada
um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na interpretação. Você não
deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco traduções
modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original, que é o coração da
interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.

CONHECIMENTOS CONTEXTUAIS
A. Este é um salmo escrito sobre a comemoração e a alegria de uma vitória militar de Israel sobre um inimigo
gentio (cf. Salmo 149.6b-9a).
B. Israel é honrado como povo especial de YHWH (Salmo 112).
1. a congregação dos santos (literalmente "a assembleia dos fiéis") - BDB 874 CONSTRUCTO BDB 339,
Sl. 149.1
2. YHWH é seu
a. Criador (BDB 793 I, KB 889, Qal PARTICIPIO), Sl. 149.2
b. Rei (BDB 572 I), Sl. 149.2
3. seu povo... os humildes, Sl. 149.4
4. os santos (literalmente "os fiéis"), Sl. 149.5
5. seus santos (literalmente "fiéis"), Sl. 149.9
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 149.1-4
1
Aleluia!
Cantai ao SENHOR um novo cântico
e o seu louvor, na assembleia dos santos.
2
Regozije-se Israel no seu Criador,
exultem no seu Rei os filhos de Sião.
3
Louvem-lhe o nome com flauta;
cantem-lhe salmos com adufe e harpa.
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Porque o SENHOR se agrada do seu povo
e de salvação adorna os humildes.
149.1-4 A estrofe começa com dois Piel IMPERATIVOS paralelos.
1. aleluia
2. cantai
Estes são seguidos por uma série de quatro IMPERFEITOS usados como JUSSIVOS.
1. Regozije-se Israel
2. Exultem... Sião
3. Louvem-lhe o nome
4. Cantem-lhe salmos
O salmista ora para que Israel responda apropriadamente à sua vitória militar reconhecendo que é de YHWH e
não deles.
149.1 "novo cântico" Isso representaria uma maneira cultural de comemorar um evento (cf. Ex. 15.1-18, 21; Jz.
5.1-13; 1 Sm. 18.6; Sl. 33.3; 40.3; 96.1; 98.1; Is. 42.10).
▣ "assembleia" Este é Qahal (BDB 874), que na LXX, foi traduzido como ekklesia. Veja Tópico Especial: Igreja
(ekklesia).
▣ "dos santos" Esta é a mesma palavra usada em Sl. 148.14, que vem de hesed (BDB 339). Veja nota em
Sl. 16.10.
149.2 "Criador" Este (BDB 793 I) não se refere à criação, mas ao chamado de Abraão e à promessa a seus
descendentes, que foi plenamente ratificada no Monte Sinai (cf. Êxodo 19-20). Também é aludido em
Sl. 95.6; 100.3; Is. 17.7). YHWH era unicamente seu Criador, Salvador e Deus da Aliança!
▣ "seu Rei" Esta compreensão teológica remete a 1 Sm. 8.7, cf. Sl. 47.6; 89.18. O Rei do povo de Deus deveria
ser Seu representante terreno, Seu Sub-Pastor.
▣ "Sião" Veja o Tópico Especial: Sião.
149.3 "flauta" Isto implica um evento de adoração especial, celebrando
1. uma vitória militar (cf. Ex. 15.20; Jz. 11.34; 1 Sm. 18.6)
2. um evento de adoração (cf. 2 Sm. 6.5; Sl. 150.4)
3. uma restauração (cf. Salmo 30.11; em conexão com isso, "cama" [BDB 1012] pode se referir a um lugar em
que pessoas doentes deitam, cf. Ex. 21.18; Jó 33.19)
149.4 "os humildes" Embora esta raiz (BDB 776) possa se referir aos pobres e necessitados, ela era
frequentemente usada para o povo de Deus perseguido.
▣ "salvação" Veja Tópico Especial: Salvação (AT).

NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 149.5-9
5
Exultem de glória os santos,
no seu leito cantem de júbilo.
6
Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus,
nas suas mãos, espada de dois gumes,
7
para exercer vingança entre as nações
e castigo sobre os povos;
8
para meter os seus reis em cadeias
e os seus nobres, em grilhões de ferro;
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9

para executar contra eles a sentença escrita,
o que será honra para todos os seus santos.
Aleluia!
149.5-9 Esta estrofe tem três pedidos de orações usando verbos IMPERFEITOS num sentido JUSSIVO.
1. exultem
2. cantem de júbilo
3. um suposto VERBO "ser" em Sl. 149.6a
Esta estrofe combina uma oração para
1. o povo de Deus se alegrar
2. os inimigos de Deus serem julgados
149.5 "os santos" Isto é da raiz hesed (BDB 339, veja Tópico Especial: Benignidade [hesed]). É usado
frequentemente e denota alguém fiel à aliança.
O outro termo usado para seguidores fiéis é da raiz kadosh (BDB 872, veja Tópico Especial: Santo), que denota
alguém separado para o serviço de YHWH.
Esses "santos" não são sem pecado, mas têm uma relação de fé, obediência e arrependimento com YHWH.
▣ "glória" Esta raiz hebraica (BDB 458, veja Tópico Especial: Glória [kabod]) é difícil de definir. Tem um vasto
campo semântico. A AB (p.357) entende que é um título para YHWH, "seu Glorioso".
▣ "no seu leito cantem de júbilo" Este é um lugar surpreendente para "exultar... cantar". Esta deve ser a
linguagem figurativa de uma pessoa com um coração alegre e pacífico que dorme bem! Isso é o oposto de Sl. 6.7.
É certamente possível (Tyndale, OT Commentary Series, volume 16, Salmo p. 527) que "leito" se refira a
reclinar em uma refeição e, portanto, cantar e regozijar-se em um banquete de vitória!
149.6 A atitude pacífica de Sl. 149.5 é combinada com a preparação militar. Há paz porque YHWH tem dado a
Sua vitória ao povo da aliança sobre as nações vizinhas (cf. Salmos 149.7-8).
▣ "altos louvores" Este CONSTRUCTO (BDB 928, KB 1206 e BDB 42) ocorre apenas aqui e possivelmente em
Sl. 66.17.
▣ "nas suas mãos, espada" Esta frase pode se referir a:
1. imagens literárias de uma vitória passada
2. uma dança simbólica de sacerdotes
3. preparação para uma próxima batalha
149.7 Alguns veem este versículo em um cenário escatológico, mas poderia caber qualquer vitória na história de
Israel sobre as nações vizinhas da ANE.
▣ "vingança" Para uma boa e breve discussão deste conceito teológico no AT, veja NIDOTTE, vol. 4, pp. 11401149. Se YHWH não traz justiça nesta vida, deve haver uma vida após a morte.
149.9a "sentença escrita" Isto deve se referir a
1. "Guerra Santa" prometida, como no Êxodos e na Conquista
2. resultados das promessas de "maldição e bênção" de Levítico 26 e Deuteronômio 27-30
3. uma alusão às seções proféticas sobre o julgamento das nações (isto é. Jeremias 46-51)
4. um bom exemplo desse tipo de "promessa de paz" é Ez. 28.26; 34.25-28; 38.8
149.9b A vitória trazida por YHWH trará honra ao povo da aliança (cf. Salmo 112.1).
149.9c os Salmos 146-150 começam e terminam com "Aleluia", um Piel IMPERATIVO de "louvor", ou uma
abreviação de YHWH.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Estas questões de discussão são fornecidas para ajudar você a pensar através das questões principais desta
seção do livro. Elas são destinadas à serem instigantes, não definitivas.
1. Em quais ocasiões eram cantados "um novo cântico"?
2. Salmo 149.2a se refere a Gênesis 1 ou a Gênesis 12?
3. O Salmo é sobre uma vitória militar passada ou uma futura?
4. A Bíblia como um todo enfatiza o julgamento das nações ou a inclusão das nações?
5. Quem são os santos em Sl. 149.1, 5, 9?
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SALMO 150
DIVISÕES EM ESTROFES DAS TRADUÇÕES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Salmo de Louvor
Sem Introdução MT

Que todas as coisas
louvem ao SENHOR

Doxologia Marcando o
Fim do Saltério

Louvado seja o SENHOR

Coro final de louvor

150.1-2

150.1a

150.1-2

150.1a

150.1a

150.1b-2

150.1b-2

150.3-6b

150.3-6a

150.6c

150.6b

150.1b-c
150.2
150.3-6

150.3-5

150.3-6

150.6ª
150.6b

CICLO DE LEITURA TRÊS
SEGUIR A INTENÇÃO DO AUTOR ORIGINAL NO NÍVEL DE PARÁGRAFO
Este é um guia de estudo comentado, o que significa que você é responsável por sua própria interpretação da
Bíblia. Cada um de nós deve caminhar na luz que nós temos. Você, a Bíblia e o Espírito Santo são prioridades na
interpretação. Você não deve delegar isso a um comentarista.
Leia o capítulo em uma sessão. Identifique os assuntos. Compare suas divisões de assunto com as cinco
traduções modernas. Os parágrafos não são inspirados, mas são a chave para seguir a intenção do autor original,
que é o coração da interpretação. Cada parágrafo tem um e apenas um assunto.
1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Etc.
ESTUDO DE FRASES E PALAVRAS
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 150.1-2
1
Aleluia!
Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
2
Louvai-o pelos seus poderosos feitos;
louvai-o consoante a sua muita grandeza.
150.1-6 O único VERBO É "louvai" (BDB 237, KB 248) usado treze vezes.
1. doze Piel IMPERATIVOS (Salmo 146-150, trinta e três vezes)
2. um Piel IMPERFEITO usado em um sentido JUSSIVO (cf. Sl. 150.6a)
Observe as PREPOSIÇÕES.
1. em um lugar
a. Em Seu santuário
b. Em Seu firmamento
2. Por causa de
a. Seus poderosos feitos
b. Sua muita grandeza
3. com instrumentos musicais (o tipo nem sempre é claro)
a. Trompete (BDB 1051)
b. Harpa (BDB 490, cf. 2 Sm. 6.5)
c. Lira (BDB 614, cf. 2 Sm. 6.5)
d. Adufe (BDB 1074)
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e. Instrumentos de cordas (BDB 577 I)
f. Flauta (BDB 721, NIDOTTE, volume 3, página 334)
g. Címbalos (BDB 852, cf. 2 Sm 6.5)
4. com dança, Sl. 150.4
5. com respiração, Sl. 150.6
150.1 Este versículo pode ser uma maneira literária de fazer um paralelo com Sl. 150.6a.
O "santuário" (isto é, o templo ou na terra, cf. Salmo 148.7-12, a LXX usa "entre os Seus santos") denotaria a
terra e a "extensão" (o reino celestial, cf. Sl. 148.1-4).
É possível que tanto Sl. 150.1b e 1c se refiram à morada de YHWH (El em Sl. 150.1b) (cf. Salmo 11.4).
150.2 "Seus poderosos feitos" Veja notas em Sl. 145.4, 5, 6, 7, 9, 12.
NASB (ATUALIZADO) TEXTO: 150.3-6
3
Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.
4
Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas.
5
Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.
6
Todo ser que respira louve ao SENHOR.
Aleluia!
150.3 "trombeta" Estas são sopradas pelos sacerdotes. Veja Tópico Especial: Chifres Usados por Israel.
▣ "saltério e com harpa" Esses eram instrumentos usados pelos levitas na adoração no templo (cf. 1 Cr. 15.16; 2
Cr. 29.25; Ne. 12.27).
150.6a Que linda maneira de falar da criação animada (humana e animal) louvando o Criador (cf. Salmo 103.1922; 145.21; 148.7-12.
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DECLARAÇÃO DOUTRINÁRIA
Não tenho interesse especial por declarações de fé ou credos. Prefiro afirmar a própria Bíblia. Contudo, compreendi que
uma declaração de fé permitirá àqueles que não me conhecem avaliar minha perspectiva doutrinária. Em nossos dias, com
tanto erro teológico e engano, a seguir ofereço um breve resumo de minha teologia.
1.

A Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é a Palavra de Deus inspirada, infalível, autorizada e eterna. É a
auto-revelação de Deus registrada por homens sob direção sobrenatural. É a nossa única fonte de verdade clara a
respeito de Deus e Seus propósitos. É também a única fonte de fé e prática para Sua igreja.
2. Há somente um Deus eterno, criador e redentor. Ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele revelou a
Si mesmo como amoroso e cuidadoso, embora sendo também imaculado e justo. Ele revelou a Si mesmo em três
pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito; verdadeiramente distintos e ao mesmo tempo um em essência.
3. Deus está ativamente no controle do Seu mundo. Há tanto um plano eterno e inalterável para Sua criação quanto um
individual, que permite aos seres humanos terem livre arbítrio. Nada acontece sem o conhecimento e a permissão de
Deus, mas Ele permite decisões individuais tanto para anjos quanto para seres humanos. Jesus é o Eleito do Pai e
Nele todos são potencialmente eleitos. A presciência de Deus a respeito dos acontecimentos não reduz os seres
humanos a um roteiro de predestinação. Todos nós somos responsáveis por nossos pensamentos e atos.
4. A humanidade, embora criada à imagem de Deus e sem pecado, escolheu rebelar-se contra Deus. Embora tentados
por um agente sobrenatural, Adão e Eva foram responsáveis por seu egocentrismo voluntário. Sua rebelião afetou a
humanidade e a criação. Todos necessitam da graça e misericórdia de Deus, tanto por nossa condição coletiva, em
Adão, quanto por nossa rebelião individual voluntária.
5. Deus providenciou um meio de perdão e restauração a humanidade caída. Jesus Cristo, filho Unigênito de Deus,
tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado e, por meio de sua morte substitutiva, pagou a penalidade pelo
pecado da humanidade. Ele é o único meio de restauração da comunhão com Deus. Não há outro meio de salvação,
exceto através da fé em Sua obra completa.
6. Cada um de nós tem que receber pessoalmente a oferta divina de perdão e restauração em Jesus. Isto é alcançado por
meio da confiança voluntária nas promessas de Deus através de Jesus e de um afastamento decisivo de todo pecado
conhecido.
7. Todos nós estamos completamente perdoados e restaurados com base na nossa confiança em Cristo e no
arrependimento do pecado. Contudo, a evidência deste novo relacionamento é vista numa vida mudada e em
mudança. O alvo de Deus para a humanidade é não apenas o céu, algum dia, mas a semelhança de Cristo já na
atualidade. Aqueles que estão verdadeiramente remidos, embora ocasionalmente possam pecar, continuarão com é e
arrependimento por toda a vida deles.
8. O Espírito Santo é “o outro Jesus”. Ele está presente no mundo para guiar o perdido a Cristo e para desenvolver a
semelhança de Cristo no salvo. Os dons do Espírito são dados na salvação. Eles são a vida e o ministério de Jesus
repartidos entre Seu corpo, que é a Igreja. Os dons, que basicamente são as atitudes e motivos de Jesus, necessitam
ser motivados pelo fruto do Espírito. O Espírito está ativo em nossos dias como era nos tempos bíblicos.
9. O Pai tornou Jesus Cristo ressuscitado Juiz de todas as coisas. Ele retornará à terra para julgar toda a humanidade.
Aqueles que confiaram em Jesus e cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro receberão corpos
glorificados e eternos quando Ele voltar. Estarão com Ele para sempre. Contudo, aqueles que se recusaram a aceitar
a verdade de Deus estarão separados eternamente das alegrias da comunhão com o Deus Triúno. Eles serão
condenados juntamente com o Diabo e seus anjos.
O assunto certamente não está completo nem esgotado, mas tenho esperança de que revelará a você as preferências
teológicas do meu coração. Gosto da declaração:

“No que é essencial – unidade; no que é secundário – liberdade; em todas as coisas – amor.”
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