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INTRODUÇÃO
Rezar os Salmos hoje

Há uma diferença entre as palavras “rezar” e “orar”. Posso 
rezar os Salmos e posso orar os Salmos. “Rezar” vem de 

“recitar”: recito, rezo orações que outros fizeram. “Orar” vem 
da palavra latina “ora” (bocas): oro, pronuncio com a boca as 
orações que eu mesmo fiz. A reza, a recitação, quando feita 
mecanicamente, favorece a rotina e torna superficial a oração. 
No tempo de Jesus, o ideal era este: aprender a rezar os Salmos 
de tal maneira que eles despertem a criatividade e levem a 
pessoa a produzir o seu próprio salmo. Foi o que aconteceu na 
vida de Jesus. Ele fez o seu próprio Salmo que é o Pai-nosso 
(Mt 6,9-13; Lc 11,2-4). O salmo de Maria, a mãe de Jesus, é o 
Magnificat (Lc 1,46-55). 

Milton Nascimento tem uma música, cuja letra diz assim: 
“Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que pergun-
tar carece: Como não fui eu que fiz?”. Será que eu posso dizer: 
certos Salmos cabem tão bem dentro de mim que perguntar 
carece: Como não fui eu que fiz? Será que posso chegar a rezar 
os Salmos de tal modo que eles expressem aquilo que estou 
sentindo? Dizia o monge João Cassiano, do século IV (360-
435): “Instruídos por aquilo que nós mesmos sentimos, já não 
percebemos o salmo como algo que só ouvimos, mas sim como 
algo que experimentamos e tocamos com nossas próprias mãos; 
não como uma história estranha e inaudita, mas como algo que 
damos à luz desde o mais profundo do nosso coração, como se 
fossem sentimentos que formam parte do nosso próprio ser” 
(Collationes X, 11). Este é, até hoje, o ideal a ser alcançado na 
reza dos Salmos.

Às vezes, acontece que rezamos um salmo e ele não nos 
diz nada. Isso nem sempre é por falta de estudo ou de piedade. 
Pode ser, simplesmente, como dizia o monge Cassiano, por 
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falta de atenção “àquilo que nós mesmos sentimos”. Pois, se 
eu vivo na superficialidade, sem me aprofundar “naquilo que 
nós mesmos sentimos”, não chego a experimentar a vida que 
é a raiz de onde nasceu o salmo, e o salmo permanecerá uma 
oração estranha e distante, que não me diz respeito. 

Os Salmos nasceram da vida, e nas experiências da vida 
encontramos a chave principal para abrir a porta que nos per-
mite entrar no mundo dos Salmos. E são tantas as experiências 
da nossa vida! Alegria numa reunião de família (Sl 128,3); 
admiração diante da beleza do pôr do sol ou do luar do sertão 
(Sl 8,4); revolta diante das injustiças (Sl 58,2-10); uma criança 
dormindo tranquila no colo da mãe (Sl 131,2); um pedreiro que 
levanta a parede de uma casa (Sl 127,1); saudades da terra natal 
(Sl 42,5) etc. Tudo aquilo que a vida tem de belo ou de triste 
pode tornar-se assunto para uma conversa ao pé do ouvido 
com este Deus amigo. Assim nasceram os Salmos. Brotaram 
da vida do povo. Funcionam como colírio. Ajudam a descobrir 
os reflexos de Deus nas coisas da vida. 

Este livro quer oferecer uma ajuda, visto que ele traz su-
gestões e reflexões de como abrir a porta da casa dos Salmos e 
encontrar aí dentro um lugar aconchegante, para poder louvar a 
Deus e fortalecer em nós o compromisso com a busca do Reino 
de Deus e a sua justiça (cf. Mt 6,33). O estudo que faremos tem 
dois objetivos. O primeiro é ajudar a conhecer o livro dos Salmos 
pelo lado de fora, dando informações sobre a sua origem e o seu 
uso. O segundo é procurar abrir algumas janelas, por onde os 
Salmos poderão ser observados e meditados pelo lado de dentro. 
Ambos os objetivos nascem da mesma preocupação: oferecer 
uma chave para perceber a sua importância para a nossa vida.


