
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 



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.



CAPÍTULO 1

O LUGAR DO LIVRO DOS SALMOS NA BÍBLIA

Há três tipos de livros no Antigo Testamento: os livros histó-
ricos, que descrevem o passado do povo de Deus; os livros 

sapienciais ou livros de sabedoria, que falam da vida presente 
do povo, da sua sabedoria e da sua luta diária para sobreviver; 
os livros proféticos, que conservam as palavras dos profetas para 
orientar a caminhada do povo em direção ao futuro. 

O livro dos Salmos costuma ser colocado entre os livros 
sapienciais. Mas o curioso é que nos Salmos não há só sabedoria. 
Há também muita história e profecia. E nos livros proféticos, 
históricos e sapienciais, não há só profecia, história e sabedoria; 
há também Salmos, muitos Salmos. Só uma pequena parte dos 
Salmos da Bíblia está no livro dos Salmos; a outra parte, bem 
maior, está espalhada pelo resto da Bíblia, até no Novo Testamento. 

Algo semelhante acontece com o tempo em que os Salmos 
foram escritos. Há Salmos que foram feitos quando o livro dos 
Salmos ainda nem existia. Por exemplo, os cânticos ou Salmos 
de Miriam (Ex 15,21), de Moisés (Ex 15,1-18), de Débora (Jz 
5,1-31), de Ana (1Sm 2,1-10). E há Salmos que foram feitos bem 
depois que o livro dos Salmos já estava pronto. Por exemplo, 
os cânticos de Maria (Lc 1,46-55), de Zacarias (Lc 1,67-79), de 
Simeão (Lc 2,29-32) e os cânticos das primeiras comunidades 
cristãs, que o apóstolo Paulo copiou e conservou nas suas cartas 
(1Cor 13,1-13; Fl 2,6-11).

Essas breves observações sobre o lugar do livro dos Salmos 
no conjunto da Bíblia, sobre o conteúdo do livro dos Salmos e 
sobre a época em que os Salmos foram feitos, permitem tirar 
quatro conclusões muito simples e muito importantes:



1.  Amostra: O livro dos Salmos não pretende ter o mo-
nopólio da oração; pretende ser apenas uma amostra 
de como o povo de Deus rezava naquele tempo.

2.  Modelo: O livro dos Salmos oferece um modelo e 
um estímulo de como se pode rezar. Quer provocar 
a criatividade e suscitar novos Salmos, como de fato 
suscitou em muitas pessoas. 

3.  Ajuda: O livro dos Salmos serve como ajuda na hora 
da precisão. Todos nós, de vez em quando, temos 
momentos de vazio e de abandono, em que já não 
sabemos como e o que rezar. Numa hora dessas, é 
bom poder recorrer aos Salmos e usar suas palavras 
antigas sempre novas para dirigir-nos a Deus. Foi 
o que fez Jesus na hora da sua morte: “Meu Deus! 
Meu Deus! Por que me abandonaste?” (Mc 15,34; Sl 
22,2).

4.  Vida: Para o povo de Deus, a prece não era um setor 
isolado, separado da vida. Pelo contrário! Há um 
vaivém constante entre prece e vida, vida e prece. 
As duas formavam uma unidade. 

Duas comparações para resumir o que foi dito:
a)  O livro dos Salmos é como a caixa d’água da nossa 

casa. Parte da água está dentro da caixa, parte dela 
está nos canos que percorrem a casa. Canos de dois 
tipos: os canos que conduzem a água da fonte até 
a caixa, e os canos que levam a água da caixa até as 
torneiras. Às vezes, os canos são tantos e tão grandes, 
que há mais água nos canos do que na própria caixa 
d'água. Há mais Salmos nos outros livros da Bíblia 
do que no próprio livro dos Salmos.

b)  A Bíblia é como uma casa à beira do rio. Você vê o 
reflexo da casa nas águas do rio. O rio é a oração dos 
Salmos. É no rio dos Salmos que você vê refletida toda 
a vida do povo: sua lei, sua história, sua sabedoria, 
sua profecia. Os Salmos são o lado orante da vida e 
da história do povo de Deus. 



CAPÍTULO 2

ORIGEM E FORMAÇÃO DO LIVRO DOS SALMOS

Na superfície do livro dos Salmos, aparecem alguns sinais 
que chamam a atenção: repetições, interrupções, incertezas 

quanto ao autor do salmo, confusão quanto à enumeração dos 
Salmos. São pequenas janelas que permitem olhar para dentro 
da casa e conhecer de perto o longo processo da formação do 
livro dos Salmos. Elas revelam como se chegou dos Salmos ao 
livro dos Salmos. 

Na origem de cada salmo, está um salmista, um poeta, 
uma poetisa, uma pessoa; e na origem do livro dos Salmos, 
está a comunidade, ou seja, o povo. Se os 150 Salmos foram 
transmitidos ao longo dos séculos e chegaram a ser reunidos 
num único livro, isto se deve à iniciativa do povo. O povo se 
reconhecia nos Salmos e encontrava neles um reflexo da sua 
caminhada, uma expressão da sua fé e da sua esperança. Por 
isso, os cantava, selecionava e conservava. Assim se chegou dos 
Salmos ao livro dos Salmos. 

Neste capítulo, veremos de perto os pontos mais signifi-
cativos deste longo processo da formação do livro dos Salmos, 
assim como veremos a sua semelhança com os livros de canto 
que hoje circulam nas nossas comunidades.

1. Um processo de formação que durou quase 800 anos

Alguns Salmos são bem antigos e datam desde o tempo de 
Davi, que governou o povo de 1010 até 970 a.C. Outros Salmos 
já são mais recentes. Os últimos, provavelmente, são do fim 
da época persa, em torno do ano 340 a.C. Isto quer dizer que 
a formação do livro dos Salmos durou quase oitocentos anos! 



Por isso, nem sempre é possível saber em que época exata foi 
escrito este ou aquele salmo. Essa incerteza quanto à data da 
composição da maioria dos Salmos tem um significado para 
o seu uso. Não sendo de nenhum tempo certo, dá certo para 
todos os tempos!

2. Preces vindas de todo canto e lugar

Alguns Salmos refletem o ambiente da cidade; por exem-
plo, o salmo que fala do vigia noturno (Sl 130,6-7). Outros já 
são mais do interior, da roça; por exemplo, o salmo que usa a 
imagem do arado para descrever a exploração dos agricultores 
(Sl 129,3). Alguns Salmos foram feitos na Palestina (Sl 122), 
outros no exílio da Babilônia (Sl 137). Há Salmos que vêm da 
região do Norte da Palestina, outros do Sul. Eles vêm de todo 
canto e lugar! É como hoje: pela letra e pela melodia, você 
consegue reconhecer se o cântico vem do Nordeste ou do Sul 
do país. Na Bíblia, pela maneira de os Salmos usarem o nome 
de Deus, os entendidos no assunto conseguem descobrir se são 
do Norte ou do Sul da Palestina. Por exemplo, os Salmos 1 até 
41 preferem chamar Deus de yhwh, traduzido em algumas 
Bíblias por Senhor. Os Salmos 42 até 89 preferem usar o nome 
Elohim, que significa Deus. Mesmo assim, na maioria dos casos, 
é muito difícil saber exatamente em que lugar este ou aquele 
salmo foi escrito. Aqui vale o mesmo que acabamos de dizer a 
respeito da época. Não sendo de nenhum lugar certo, dá certo 
para todos os lugares, inclusive para nós aqui no Brasil.

3.  Oração dos pobres nos centros de romaria

Antes da reforma de Josias de 620 a.C., havia muitos pe-
quenos santuários espalhados pela Palestina. Cada um desses 
santuários estava ligado a um fato determinado da história do 
povo de Deus. Nas festas, os romeiros iam lá para fazer suas 
preces, oferecer os seus dons e cumprir suas promessas. Os 
sacerdotes os recebiam e com eles rezavam. Eis uma lista de 
alguns desses santuários, junto com os fatos da história que 
neles eram lembrados e celebrados:



1. Siquém: Lugar onde Abraão recebeu a promessa da 
terra e fez um altar (Gn 12,6-8). 

2. Hebron: Lugar do enterro de Sara e Abraão, junto ao 
carvalho de Mambré (Gn 13,18; 25,7-10). 

3. Moriá: Lugar onde Abraão queria sacrificar Isaque, 
mas Deus o proibiu (Gn 22,1-2).

4. Bersabeia: Lugar onde Abraão fez um altar e Isaque 
cavou poços (Gn 21,32-34; 22,19; 26,23-25). 

5. Betel: Lugar onde Jacó teve a visão da escada até o céu 
(Gn 28,11-19; 1Sm 7,16; 2Rs 2,3).

6. Masfa: Lugar onde Jacó e Labão fizeram aliança para 
evitar guerra entre irmãos (Gn 31,44-54).

7. Guilgal: Lugar das doze pedras como memorial da 
travessia do Jordão (Js 4,19-24; 5,2-12).

8. Jericó: Lugar onde Josué teve uma visão do chefe do 
exército de yhwh (Js 5,13-15). 

9. Silo: Lugar de romaria anual, onde Eli acolheu e 
orientou o pequeno Samuel (1Sm 1,1-2,10).

10. Carmelo: Lugar onde o profeta Elias refez a aliança 
quebrada das doze tribos (1Rs 18,20-40). 

As celebrações que se faziam nesses centros de romaria aju-
davam o povo a manter viva a memória e ter um contato direto 
com a sua origem como povo de Deus. Na história do Brasil, 
foram os inúmeros pequenos santuários de peregrinação ligados 
aos santos e santas da devoção popular que, ao longo dos séculos, 
sustentaram e animaram a fé do povo. Assim era na Palestina: 
cada região, cada tribo tinha o seu santuário de peregrinação, no 
qual lembravam e cultivavam os fatos e as pessoas importantes 
da sua história como povo de Deus. 

O ambiente daqueles santuários era muito simples, quase 
familiar. Em Silo, por exemplo, o santuário era pequeno, e o es-
paço era apertado. O sacerdote Eli tomava conta, recebia o povo e 
conversava com as pessoas. Foi lá que Ana, mãe de Samuel, entrou 
no santuário e rezou, derramando sua alma angustiada diante de 
Deus (1Sm 1,9-11). Sentado na sua cadeira do lado de fora, junto 
à porta do santuário, Eli estava tão perto que podia observar até 
o movimento dos lábios de Ana (1Sm 1,12). Ele pensou que ela 



estivesse embriagada e pediu para ela voltar mais tarde, depois 
que o efeito do vinho tivesse passado. Ana respondeu: “Não, 
Senhor! Eu sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho nem 
bebida forte. Mas derramo minha alma na presença do Senhor. 
Não julgues a tua serva como uma vadia! É que estou muito triste 
e aflita. Por isso estou rezando até agora!” (1Sm 1,15-16). Depois 
da reza, Ana conversou com Eli e dele recebeu conselhos (1Sm 
1,14-18). E ela voltou confortada para casa. 

Esse fato nos dá uma ideia de como era o ambiente de ora-
ção naqueles santuários. Era lá que o povo do interior, os pobres, 
vinham rezar e derramar sua alma diante do Senhor. Ora, foi 
no ambiente desses pequenos centros de romaria que surgiram 
muitos Salmos, sobretudo os Salmos de lamento, os Salmos dos 
pobres, Salmos anônimos.

4. Cânticos populares

Os Salmos foram surgindo e o povo os cantava, conservando 
uns e esquecendo outros. Hoje acontece o mesmo. Certos cânticos 
das Campanhas da Fraternidade já foram esquecidos. Ninguém 
mais lembra deles. Mas se perguntar: “Vocês conhecem Prova 
de Amor?”, todo mundo conhece. Pouca gente lembra o autor e a 
data desde canto. Mas se perguntar: “Quem escreveu Jesus Cristo, 
eu estou aqui?”, muita gente vai saber que foi Roberto Carlos. O 
mesmo acontecia com os Salmos. O povo lembrava o autor de 
alguns. De outros, já não lembrava, ou ficava em dúvida. 

Na Bíblia Hebraica, dos 150 Salmos, um terço deles, ou seja, 
quarenta e nove Salmos são anônimos. Não têm autor. No título 
do Salmo 72 se diz: “De Salomão” (Sl 72,1). No fim do mesmo 
salmo, se diz: “Fim das orações de Davi” (Sl 72,20). Ficou a dú-
vida: é de Davi ou de Salomão? Hoje em dia, às vezes, a gente 
não sabe se determinadas músicas são do padre Zezinho, de Zé 
Vicente ou da Irmã Miriam.

5. Coleções de Salmos

O livro dos Salmos parece uma colcha de retalhos. Os 
retalhos são as coleções de Salmos que já existiam e que foram 



usadas e adaptadas para compor o livro. Um simples levanta-
mento dos títulos dos Salmos oferece o seguinte quadro geral: 

Os Salmos 3 até 41 são de Davi (menos o Salmo 33);

Os Salmos 42 até 49 são dos filhos de Coré (menos o Salmo 43);

Os Salmos 51 até 65 são de Davi;

Os Salmos 68 até 70 são igualmente de Davi;

Os Salmos 72 até 83 são de Asaf;

Os Salmos 84 até 88 são dos filhos de Coré (o Salmo 86 é de Davi);

Os Salmos 105 até 107 começam com Aleluia;

Os Salmos 111 até 118 começam com Aleluia (menos o Salmo 115);

Os Salmos 120 até 134 são indicados como Cânticos das Subidas;

Os Salmos 135 e 136 começam novamente com Aleluia;

Os Salmos 146 até 150 também começam com Aleluia. 

Esse quadro mostra que, antes da existência do livro dos 
Salmos, já havia coleções de Salmos para as várias ocasiões de 
reza e de celebração. Por exemplo, havia a coleção de Cânticos 
das Subidas, cujos Salmos eram cantados quando o povo, em 
romaria, subia até Jerusalém. A coleção de Salmos chamados 
Aleluia era usada para celebrações e festas de louvor. Havia 
as coleções dos Salmos ligados aos autores: Davi, Coré, Asaf 
e outros. Até hoje, é em torno destes mesmos critérios que se 
fazem as coleções dentro dos nossos livros de canto: para as 
partes da missa, para a animação dos encontros, para romarias, 
para a devoção aos santos etc.

6. Canto repetido, canto modificado

Às vezes, um canto do Sul do Brasil reaparece no Nordeste 
com outra letra e outra melodia. Parece até um canto diferente. 
Quando o povo gosta de um canto e com ele se identifica, ele vai 
cantando-o e adaptando-o, modificando a letra e a melodia. O 
mesmo canto, modificado ou não, aparece em várias coleções. 
O mesmo acontecia com os Salmos. Foram surgindo várias 
coleções: Salmos para as romarias, para as grandes festas, para 
as reuniões na sinagoga; Salmos do mesmo autor etc. Os mes-
mos Salmos apareciam em várias coleções. Na edição final do 



livro dos Salmos, essas coleções foram remanejadas e reunidas 
numa unidade maior. 

Isso explica as repetições que existem dentro do livro dos 
Salmos. Por exemplo, o Salmo 14 é igual ao Salmo 53. O Salmo 
70 é quase igual aos versículos 14 a 18 do Salmo 40. A primeira 
metade do Salmo 108 (Sl 108,2-6) está repetida nos versículos 
8-12 do Salmo 57. A segunda metade do Salmo 108 (Sl 108,7-
14) está repetida nos versículos 7-14 do Salmo 60. Se o livro 
dos Salmos fosse uma única coleção de um único autor, não 
haveria tais repetições. É que, por ocasião da redação final do 
livro dos Salmos, várias coleções já existentes foram reunidas. 
O salmo repetido vinha de outra coleção.

7. Davi, o autor dos Salmos

A Bíblia Hebraica atribui 73 Salmos a Davi, 12 a Asaf, 11 
aos filhos de Coré, dois a Salomão, e um a Moisés, a Ernã e a Etã, 
respectivamente. Os outros Salmos são anônimos. Na tradução 
grega do século III a.C., chamada Septuaginta ou Setenta, há 82 
Salmos de Davi, isto é, nove a mais do que no original hebraico. 
E no tempo de Jesus, era comum atribuir todos os Salmos a Davi 
(cf. Lc 20,42). Como se explica essa vontade de querer atribuir 
um número cada vez maior de Salmos a Davi? Qual o sentido 
de dizer que os Salmos são de Davi? 

Depois do exílio, a partir do século V a.C., o rei Davi tor-
nou-se a expressão preferida da esperança do povo. O Messias 
seria como um novo rei Davi para restabelecer o direito pisado 
dos pobres (cf. Sl 72,1-3; 78,70; 89,4.21; 132,1.10.17). Para o povo 
daquela época, Davi era o que os santos são para nós: um ideal 
a ser imitado. O livro das Crônicas, que é da época pós-exílica, 
não fala dos pecados de Davi e o apresenta como um homem 
santo. Davi era o herói que encarnava o ideal do povo. É daí que 
nascia a vontade de identificação com Davi. Eles queriam ter 
em si os mesmos sentimentos que animaram a Davi. Queriam 
“rezar como Davi rezou, cantar como Davi cantou”. Por isso, 
para eles era muito importante poder dizer que um salmo era 
de Davi. Isso ajudava o povo a entender e a viver melhor a sua 
missão. É por isso que, na tradução grega, vários Salmos deixa-



ram de ser anônimos e são atribuídos a Davi. Para nós cristãos, 
o ideal é “rezar como Jesus rezou, cantar como Jesus cantou”. 

8. Os cinco livros dos Salmos: a Lei orante do povo de Deus

Hoje em dia, nossos livros de canto organizam os cânticos 
dentro de certa ordem. A maneira de organizá-los depende do 
objetivo do editor: cânticos para a missa, para os tempos do 
ano litúrgico, para reuniões e assembleias, para romarias etc. 
O editor da redação final do livro dos Salmos teve uma ideia 
genial para organizar em cinco partes os 150 Salmos que ele 
conseguiu reunir. 

No fim dos Salmos 41, 72, 89 e 106, ele colocou o seguinte 
refrão de louvor: “Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde 
agora e para sempre! Amém! Amém!” (veja: Sl 41,14; 72,18-19; 
89,53 e 106,48). Com esses quatro refrãos de louvor, ele dividiu 
os 150 Salmos em cinco unidades menores: a primeira de 1 até 
41; a segunda de 42 até 72; a terceira de 73 até 89; a quarta de 90 
até 106; e a quinta de 107 até 150. O editor do livro dos Salmos 
imitou o Pentateuco, o livro da Lei de Deus, que também tem 
cinco partes, cinco livros. Desse modo, ele apresentou o livro 
dos Salmos como o Pentateuco orante do povo de Deus, ou 
como o lado orante da Lei de Deus. 

9. Enumeração confusa dos Salmos

Quando, nas reuniões, se pede: “Vamos rezar o Salmo 
50”, tem gente que abre a Bíblia no Salmo 49, outros no Salmo 
50, outros ainda no Salmo 51. Essa confusão não é de hoje. Ela 
começou, muito provavelmente, quando, em torno do ano 250 
a.C., lá no Egito, foi feita a tradução grega da Bíblia, chamada 
Setenta ou Septuaginta. Quando o tradutor chegou ao Salmo 10, 
ele pensou que fosse a continuação do Salmo 9, e traduziu os 
dois como se fossem um único salmo. Por isso, o salmo seguinte 
que, na Bíblia Hebraica, tinha o número 11, passou a ser Salmo 
10 na tradução grega. Isso explica a diferença dos números que 
existe entre a Bíblia Hebraica e a sua tradução grega. 

Quando, depois da descida do Espírito Santo no dia de 
Pentecostes, os apóstolos saíram pelo mundo afora para levar 



a todos os povos a Boa-nova de Deus, eles levaram consigo a 
tradução grega da Bíblia, pois esta era a língua do povo daquela 
época. No século IV, o Papa Dâmaso pediu a Jerônimo que 
traduzisse a Bíblia para o latim, que era então a língua mais 
comum do Império Romano. O Papa queria uma tradução 
popular que fosse fiel ao original e que o povo pudesse en-
tender. Essa tradução latina se chama Vulgata, isto é, Popular 
(vulgus = povo). Na sua tradução, Jerônimo seguiu a ordem 
dos livros da Septuaginta, isto é, da tradução grega. 

Por isso, a Igreja Católica segue a enumeração da tra-
dução grega, que foi mantida na tradução latina de Jerônimo 
e que, até hoje, continua sendo a enumeração dos Salmos 
no breviário do clero e nas traduções em outras línguas. No 
século XVI, época da reforma, Martinho Lutero voltou à 
enumeração original da Bíblia Hebraica. Por isso, a Bíblia dos 
Protestantes segue a enumeração da Bíblia Hebraica. Hoje em 
dia, na Igreja Católica, muitas traduções estão retomando a 
enumeração antiga da Bíblia Hebraica. Para facilitar e evitar a 
confusão, quase todas as Bíblias colocam o número da Bíblia 
Hebraica entre parêntesis. Por exemplo: Salmo 50(51). Outros 
fazem o contrário e colocam o grego entre parêntesis. Por 
exemplo: Salmo 51(50). Tanto faz. Deus queira que um dia 
termine essa confusão e que todos adotem a enumeração da 
Bíblia Hebraica. Neste livro, usamos a enumeração da Bíblia 
Hebraica.

Eis o esquema das diferenças na enumeração dos Salmos: 

Bíblia Hebraica Tradução grega

1-8 1-8

9-10 9

11-113 10-112

114-115 113

116 114-115

117-146 116-145

147 146-147

148-150 148-150



10. O conteúdo final do livro dos Salmos

O título original hebraico do livro dos Salmos é Sefer Tehi-
lim, isto é, livro dos Hinos (Louvores). Mas, dentro do livro dos 
Hinos, é só um único salmo que é apresentado explicitamente 
como Hino (Louvor) ou Tehilah (Sl 145,1). Na tradução grega, o 
título é Biblos Psalmoon, isto é, livro dos Salmos. Contudo, dentro 
do livro dos Salmos, só 57 dos 150 Salmos são apresentados 
explicitamente como psalmos. Originalmente, a palavra psalmos 
ou salmo indicava um tipo de canto que devia ser acompanhado 
com um instrumento de cordas chamado psaltérion. Daí vem 
o nome salmo ou psalmos. Os outros Salmos são apresentados 
como oração (Sl 86,1), poema (Sl 89,1), súplica (Sl 90,1), aleluia 
(Sl 107,1), salmo-cântico (Sl 83,1), ou como hino (louvor) (Sl 
145,1) etc. Essa diversidade mostra como é difícil identificar, sob 
um único nome ou título, todo o conteúdo do livro dos Salmos: 
hino, salmo, cântico, oração, poema, lamento, súplica! Tem de 
tudo! É difícil classificar a vida debaixo de um denominador 
comum. Graças a Deus!

Uma vez pronto, o livro dos Salmos começou a exercer 
uma função muito importante na vida das comunidades do 
povo de Deus: 

* Conservava a memória, pois lembrava os fatos im-
portantes da história do povo; 

* Educava o povo, pois trazia os grandes apelos dos 
profetas e dos sábios; 

* Reforçava a identidade do povo como povo de Deus;
* Cobrava dele o compromisso de fidelidade à aliança; 
* Ajudava o povo a manter a fé, a esperança e o amor; 
* Possibilitava ao povo o contato direto com Deus; 
* Animava a caminhada, comunicando alegria: quem 

canta seus males espanta; 
* Criava nas pessoas sentimento de pertença ao povo 

de Deus;
* Intensificava o desejo de anunciar aos outros a Boa-

-nova de Deus.

Numa palavra, o livro dos Salmos era e continua sendo a 
Lei orante do povo de Deus.



CAPÍTULO 3

O JEITO DE O POVO DA BÍBLIA REZAR OS SEUS SALMOS

Hoje existem várias maneiras de rezar os Salmos. Por exem-
plo, o Salmo “O Senhor é meu Pastor” (Sl 23) tem várias 

melodias e várias letras. Para cantá-lo, usamos vários instru-
mentos. Às vezes, é rezado por uma única pessoa, enquanto os 
outros escutam; outras vezes, é rezado alternadamente, em coro. 
Às vezes, depois da recitação do salmo, fica-se um momento 
em silêncio para ruminar a palavra ouvida e, em seguida, cada 
um repete o versículo que mais chamou a sua atenção. 

Essas e outras maneiras são os meios que nós usamos 
hoje para poder assimilar o sentido do salmo e rezá-lo como 
expressão dos nossos próprios sentimentos. O ideal é este: 
recriar o salmo de tal modo como se fosse nosso salmo, ex-
pressão da nossa fé. 

E aí vem a pergunta: Como é que o povo do tempo da 
Bíblia rezava os Salmos? Como fazia para assimilá-los na vida? 
O que podemos aprender deles neste ponto? O próprio livro dos 
Salmos oferece respostas bonitas com boas sugestões para nós.

1. Instruções para o povo

Muitos Salmos, nem todos, têm um pequeno título que 
funcionava como chave de leitura. Esses títulos informam sobre 
a origem, o autor, o tipo e o uso do salmo. São títulos muito 
antigos, mas nem sempre são claros para nós. Eles dão uma 
ideia de como os Salmos eram rezados naquele tempo. 

Eis como exemplo o título do Salmo 57, que diz: “Do 
mestre do canto. Não destruas. De Davi. À meia voz. Quando 
fugia de Saul na caverna” (Sl 57,1):



* Do mestre do canto. Sinal de que eles tinham um res-
ponsável que puxava o canto durante as celebrações. 
Provavelmente, havia um grupo de cantores que for-
mava um coral para animar o culto (cf. 1Cr 15,16; 
9,33; 2Cr 23,13).

* Não destruas. Era o título de uma música popular co-
nhecida de todos. Esse Salmo 57 devia ser cantado 
com a melodia da música “Não destruas”. Hoje faze-
mos a mesma coisa. A pessoa faz letra para ser can-
tada conforme a melodia de certos cantos populares 
bem conhecidos, e o dirigente do canto avisa: “Gente, 
este cântico deve ser cantado com a melodia de Luar 
do Sertão”. Todo mundo conhece. Naquele tempo, 
ninguém tinha livro na mão. Aprendiam o canto de 
memória. Hoje, basta dizer: “Vamos cantar o canto 
número 57, na página 82”. Todo mundo encontra o 
canto. 

* De Davi. Atribuir o salmo a Davi ajudava o povo a 
“rezar como Davi rezou, a cantar como Davi cantou”. 
Tornava mais concreta a reza do salmo, pois facilitava 
a identificação das pessoas com o rei Davi.

* À meia voz. Indicava que se tratava de um salmo mais 
meditativo, pois havia outros Salmos em que o povo 
era convidado a cantar bem alto “com gritos de ale-
gria” (Sl 47,2). Nem sempre as celebrações eram si-
lenciosas. Pelo contrário! Havia “gritos de alegria e de 
louvor, no barulho da festa” (cf. Sl 42,5). 

* Quando fugia de Saul na caverna. Evoca um fato co-
nhecido da vida de Davi (cf. 1Sm 24,1-8), que indi-
cava ao povo quando e por que Davi tinha feito este 
salmo. Isso os ajudava a ligar o salmo com a vida, e 
favorecia a identificação da pessoa com Davi.

2. Instrumentos musicais

Ao que parece, as celebrações eram bem animadas, acom-
panhadas com muitos instrumentos musicais. O Salmo 150 
enumera vários: trombeta, cítara, harpa, tambor, instrumento 


