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OS SALMOS 

Oração para o cristão hoje? 

 

“Os Salmos não nos oferecem senão uma sombra daquela plenitude dos tempos que se 

manifestou em Cristo nosso Senhor, da qual se alimenta tal oração da Igreja” (Instrução Geral 

sobre a Liturgia das Horas, 101); mas eles constituem uma parte importantíssima na oração 

oficial da Igreja, sobretudo na Liturgia das Horas. 

Não ousamos simplesmente afirmar no título que os salmos são hoje a nossa oração. 

Existem dificuldades sérias que impedem muitos dos nossos irmãos de fazer seus “estes 

poemas que, por inspiração do Espírito Santo, os autores sagrados no Antigo Testamento 

compuseram” (Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas, 100). Lembramos as dificuldades 

numa primeira parte da nossa reflexão. Em seguida apresentaremos em grandes linhas a 

história dos salmos como oração da Igreja no decorrer dos tempos. A parte central da presente 

reflexão tentará dar respostas à pergunta: como podemos hoje em dia, sobretudo na Liturgia 

das Horas, rezar os salmos de maneira que sejam realmente oração, oração do homem do 

século XX, e oração cristã? 

 

DIFICULDADES DE REZAR OS SALMOS 

 

1.Os salmos como orações pré-formuladas 

Toda oração que merece este nome, deve ser pessoal; deve, portanto, brotar no coração 

daquele que reza. Isso implica subjetividade. Oração é o ato mais subjetivo do qual o homem 

é capaz. Oração é a expressão espontânea da relação com Deus. Oração realiza-se numa 

situação única e concreta que assim não pode ser repetida. Rezar significa atualizar a minha 

relação EU-TU com Deus. 

Do outro lado, os salmos são um dado objetivo, são textos formulados por outras 

pessoas, numa outra situação, em outra época. Este dado objetivo e o caráter subjetivo da 

oração causam uma tensão naquele que quer realmente rezar os salmos. Não é uma solução 

dizer que os salmos são, por si mesmos, oração, oração da Igreja, quase ex opere operato. 

Assim correríamos o risco de aproximar a oração dos salmos da oração dos pagãos, que 

“multiplicam as palavras e pensam que, devido à força de muitas palavras, serão atendidos” 

(cf. Mt 6,7). 

Diante desta dificuldade podemos pensar se não seria melhor renunciar à oração dos 

salmos. Mas são Paulo nos exorta: “Enchei-vos do Espírito. Falai uns aos outros com salmos, 

hinos e cânticos inspirados. Cantai e celebrai ao Senhor de todo o coração” (Ef 5,18s; cf. Cl 

3,16). Estamos nesta tensão entre a palavra de Jesus que condena uma mera repetição de 

fórmulas de orações, e a exortação de São Paulo que nos incentiva a rezar com salmos, hinos 

e cânticos que normalmente não são criações espontâneas de quem o reza. 

É evidente que uma solução válida desta tensão consiste em fazer, dos salmos pré-

formulados, uma oração pessoal e autêntica. Mais ainda, os salmos devem nos ajudar a uma 

tal oração e facilitá-la. Como? Isso veremos mais adiante. 

 

2. Os salmos como orações vétero-testamentárias 

O Novo Testamento insiste que a salvação do homem, a justificação, é um dom de 

Deus que ele concede àqueles que creem. O salmo 7,9 diz: “Vem julgar-me, Senhor, vê que 

sou justo, bem o merece a minha integridade”. O Novo Testamento não exige apenas o amor 

ao próximo, mas até ao inimigo (Mt 5,44; cf. Lc 23,34; At 7.60). Que distância e contradição 

entre esta exigência e as maldições e preces de vingança e ódio de muitos salmos. Além disso, 

o que nos interessam tantos acontecimentos da história de Israel que são mencionadas em 
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vários salmos?  O que nos dizem nomes como Og e Seon, Basan e Madian, Massá e Meribá? 

Que significa para nós que Javé quebra a cabeça dos dragões do oceano (Sl 73,13), ou quando 

ele tira os ventos dos cofres (Sl 134,7)? O salmo 12, que tem como título “A paz do lar”, pede 

que os filhos sejam numerosos como os rebentos da oliveira. Podemos rezar este salmo na 

celebração do matrimônio, se na preparação de noivos uma palestra tem como tema o 

planejamento familiar? 

Não seria melhor cantar “um cântico novo” (Ap 5,9) que conviria mais a “quem está 

em Cristo, é uma nova criatura” (2Cor 5,17)? Estes problemas não se resolveram omitindo na 

Liturgia das Horas algumas partes do saltério, nem por afirmações como esta: “Em razão de 

sua origem (os salmos) têm o poder de elevar a Deus as mentes dos homens, excitar neles 

piedosos e santos afetos, ajuda-los maravilhosamente a dar graças” (Instrução Geral sobre a 

Liturgia das Horas, 100). No entanto, esta não é nossa última palavra. Esperamos poder 

indicar uma solução mais satisfatória. 

 

 

II. HISTÓRIA DOS SALMOS COMO ORAÇÃO DA IGREJA  

1. Os salmos no Novo Testamento 

a) Jesus reza os salmos 

Jesus cresceu numa família que rezava os salmos. Quando Maria cantava o 

Magnificat, ela o improvisava lembrando-se de palavras e frases dos salmos. De Maria e José, 

Jesus aprendeu a rezar os salmos. A partir dos doze anos, nas romarias a Jerusalém, ele 

cantava com a multidão, no caminho e no templo. Mais frequentemente ele participava da 

oração dos salmos da Sinagoga de Nazaré, pois já na liturgia sinagogal as leituras eram 

respondidas por salmos. 

Os evangelhos nos dão indicações ainda mais claras. No fim da última Ceia, Jesus 

cantou com os apóstolos os salmos do Hallel (Mt 26,30), os salmos 112 a 117. Na instituição 

da Eucaristia o mediador da Nova e Eterna Aliança fez seus os Cânticos do Antigo 

Testamento: “Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor... É preciosa aos 

olhos do Senhor a morte dos seus santos... Oferecerei um sacrifício de ação de graças” (Sl 

115,4.6.8); “Não morrerei, mas viverei... A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a 

pedra angular... Este é o dia do Senhor, exultemos nele e alegremo-nos” (Sl 117, 17.22.24). 

As antigas fórmulas – cálice da salvação, morte preciosa, sacrifício de ação de graças, pedra 

angular, dia do Senhor – retomados conscientemente por Jesus, tornam-se nos seus lábios 

pessoais, tragicamente atuais, carregados de um novo sentido, expressão de uma oração 

ardente em espírito e verdade. Chegando no jardim de Getsêmani, Jesus expressava sua 

angústia; parece inspirado pelos salmos 41 e 42: “Minha alma sente uma tristeza mortal” (Mt 

26.38; Mc 14,24; cf. Sl 41,6.12;42,5).  Na cruz, o Filho volta-se para o Pai. Não há nada mais 

íntimo, nada mais indizível, do que este movimento daquele cujo ser se define precisamente 

pela sua relação com o Pai. Ora, neste momento único e supremo, no ápice de sua missão, 

Jesus exprime seus sentimentos filiais mais profundos, recitando o início do salmo 21: “Meu 

Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mt 27.46; Mc 15,34). O grito do justo sofredor 

do salmo, que estava sempre em união íntima com Deus, exprime exatamente a tristeza, o 

amor, a confiança inquebrantável de Jesus crucificado. Finalmente, ele morre com as palavras 

do salmo 30: “Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito” (Sl 30,6; Lc 23,46). 

 

b) Os salmos falam de Jesus 

Jesus recorre aos salmos não somente quando ele reza. Os evangelhos nos mostram 

como ele se serve das frases conhecidas dos salmos, para explicar e autorizar sua missão 

messiânica. Bem conhecida é a discussão com os fariseus na base do salmo 109 (Mt 22,41 – 

46): o título de “Senhor” que Davi dá ao Messias, a transcendência do Rei, sentado à direita 
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de Deus, anunciam o mistério da pessoa de Jesus. Em seus discursos frequentemente ele cita 

os salmos ou faz alusões a eles (Mt 5,5 - Sl 36,11; Mt 5,35 -Sl 47,2; Mt 7,23 -  Sl 6.9; Mt 8,11 

- Sl 106,3; Mt 16,27 – Sl 27,4 e 61,12; Lc 10,19 - Sl 90,13; Lc 21,25 – Sl 64,8s). Diversos 

acontecimentos da paixão e da morte de Jesus são interpretados por palavras de salmos (Jo 

13,18 – Sl 40,10; Jo 19,24 – Sl 21,19; Jo 19,36 – Sl 33,21). Neste contesto podemos ainda 

lembrar as palavras do Ressuscitado aos onze: “Era isso que vos dizia quando estava 

convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, 

nos profetas e nos salmos! E abriu-lhes o espírito para que compreendessem as Escrituras” 

(Lc 23.44s). 

Quando os autores do Novo Testamento se referem aos salmos – e eles os citam mais 

vezes do que qualquer outro livro do Antigo Testamento – Isso se faz sempre para mostrar 

que Jesus de Nazaré assumiu, renovou e cumpriu aquilo que eles anunciavam. O primeiro 

discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, baseia-se nos salmos 15 e 109, para pregar a 

ressurreição e exaltação de Jesus morto e sepultado (At 2,24-36). O autor da carta aos 

Hebreus não cessa de citar os salmos, especialmente nos capítulos 1 a 5. Também São Paulo 

na carta aos Romanos se refere várias vezes ao livro dos salmos, como por exemplo no 

capítulo 15, versículos 3,9 e 11. 

Estas e muitas outras citações dos salmos no Novo Testamento mostram como Jesus 

veio não “para revogar a lei dos profetas, mas para leva-los à perfeição” (Mt 5.17). Ele leva a 

seu termo também os anúncios, os esboços, as tentativas de oração do Antigo Testamento. Ele 

aperfeiçoa as súplicas, os louvores e a ação de graças de Israel e lhes dá um sentido pleno, 

uma consagração definitiva um espírito novo. Jesus realiza e ultrapassa em sua pessoa, toda a 

esperança e todos os apelos que os salmos fizeram subir a Deus. A oração de Jesus assume e 

sublinha todas as orações que o Espírito Santo colocava nos salmos, sobre os lábios e no 

coração dos homens. Tudo converge nele, assim como tudo também parte dele. Os inúmeros 

“riachos” dos salmos desembocam no coração de Jesus, para dali formar um grande rio de 

oração que sobe ao Pai. 

 

 

2. Os salmos na Igreja antiga 

As primeiras gerações cristãs usaram o saltério mais como um repertório de canto do 

que como livro de leituras. Ele se inseriu no quadro da proclamação de profecias. Para o 

canto, floresceu uma lírica religiosa original nas comunidades nascentes. A nova fé produziu 

um novo canto. Muitos exemplares desta lírica nos são conservados no Novo Testamento. São 

sobretudo os cânticos que na nova Liturgia das Horas cantamos como terceiro “salmo” nas 

vésperas. 

Em seguida – conforme os testemunhos que possuímos, a partir do ano 200 – a Igreja 

dos mártires começou a cantar os salmos. Esta adoção equivale a uma profissão de fé. A 

Igreja reivindica como seu patrimônio toda a Bíblia. Ela se declara depositária de todas as 

Escrituras Sagradas. Em particular, ela se considera continuadora da comunidade orante, 

constituída outrora por Israel. A Igreja não confisca para si bens alheios, ele recolhe uma 

herança. 

Parece que uma circunstância especial levou a Igreja a incorporar o saltério na sua 

oração oficial. Influências heterodoxas, sobretudo gnósticas, infiltraram-se entre os fiéis, de 

modo especial, através de cânticos. Contra esta maré a Igreja ergue um dique, o livro dos 

cânticos inspirados que é o saltério. Portanto, a Igreja começou a cantar os salmos não por 

conservantismo ou rotina, como sobrevivência de um costume antigo, mas por escolha 

deliberada.  

No século IV o canto dos salmos generaliza-se no mundo cristão. Os salmos são 

cantados sobretudo nas vigílias e entre as leituras da missa, e igualmente, quando as 
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comunidades se reúnem de manhã e à noite, para rezarem juntos. Os bispos explicam 

longamente os salmos ao povo, ensinando sobretudo como estes cânticos vétero-

testamentários podem ser compreendidos pelos cristãos. Para isso eles se servem da alegoria. 

Assim, é possível “batizar” todos os salmos. A interpretação alegórica da Sagrada Escritura 

baseia-se no mesmo princípio que observamos aplicado no Novo Testamento, a saber, que o 

Antigo Testamento encontra sua plenitude no Novo. Santo Hilário, do qual possuímos um 

comentário sobre os salmos diz: “Qualquer que seja a pessoa da qual o espírito da profecia 

falou, tudo que é dito nos salmos, visa o conhecimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo: 

sua encarnação, sua paixão e seu Reino, e se refere à glória assim como ao poder da nossa 

ressurreição” (PL 9,235). A exegese alegórica procura menos uma interpretação científica dos 

salmos do que estímulos para o fortalecimento da nossa fé. Assim ela chega a explicações que 

são totalmente alheias ao texto do salmo. O grande mestre da interpretação dos salmos, santo 

Agostinho, explica por exemplo o versículo 9 do Sl 136 “(Babilônia), feliz quem contra os 

rochedos lançar tuas criancinhas” desta maneira: “Quem são as crianças de Babilônia? São as 

más inclinações recém-nascidas. Quando a inclinação tiver nascido, antes que o mau costume 

lhe dê força contra ti, ou seja, enquanto a inclinação ainda for criancinha, repele-a de ti. Mas 

teme que ela não seja morta. Por isso: lança-a contra a rocha. A rocha, porém, é Cristo” (PL 

36/37, 1773s). 

Os salmos foram cantados não apenas na Liturgia. São João Crisóstomo diz: “Cantam 

as mães, ao embalarem os filhinhos, para os adormecer docemente; cantam os viajantes... sob 

o sol ardente; canta o agricultor quando cultiva a vinha, vindima ou pisa a uva, ou quando se 

dedica a qualquer outro trabalho; cantam os navegantes, quando fundam os remos na água.... 

canta, sozinhos ou em coro, com o propósito de aliviar a fadiga com o canto; e a alma, graças 

ao canto, suporta os mais atrozes sofrimentos” (PG 55,156s). Assim já as crianças aprenderam 

a cantar os salmos no colo da mãe, e dos monges se esperava que soubessem o saltério de cor. 

Os salmos tornam-se assim a oração da Igreja por excelência. 

Durante a Idade Média, os salmos são menos familiares ao povo cristão. Mas a liturgia 

e a tradição monásticas prolongaram sua presença na Igreja até os nossos dias. Os salmos 

ocupam na Liturgia romana o primeiro lugar entre os cantos da Missa e na Liturgia das Horas. 

Até o Concílio Vaticano II, todos eles foram cantados cada semana, enquadrados por 

antífonas que são realmente versos escolhidos do respectivo salmo e que servem como uma 

chave de entendimento. Muitas vezes, e isso desde a antiguidade, cada salmo é precedido por 

um título cristão, como os temos no ofício pós-conciliar, que convida a entender no salmo a 

voz de Cristo e da Igreja. Às vezes os salmos são seguidos por uma oração, uma “coleta 

sálmica”, que ajuda a integrar o salmo na piedade pessoal. 

No século XVI, graças à introdução dos salmos nas línguas vernáculas, os salmos 

tornam-se cânticos populares, primeiro nas Igrejas protestantes e, em vários países, também 

na Igreja Católica. 

O Concílio Vaticano II suscitou em todas as partes do mundo católico, uma renovação 

da oração e do canto dos salmos nas comunidades. Eles são recitados em pequenos grupos, 

cantados nas assembleias, estudados em círculos bíblicos, meditados em particular. Sempre a 

fé em Jesus, Cristo e Senhor, é a chave de sua interpretação. 

 

 

III. COMO REZAR OS SALMOS HOJE? 

Apesar das lições que a história nos dá para a oração dos salmos, muitos dos nossos 

contemporâneos não sabem como rezá-los. A valorização do indivíduo e do seu agir 

consciente também na Liturgia e, de modo especial na oração, nos levam à pergunta radical: 

os salmos são ainda razoáveis? Além disso, não podemos voltar aos métodos da exegese 

alegórica. Um século de estudos críticos da Bíblia nos fez estimar o sentido literário também 
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dos salmos como um valor básico. Não podemos rezar em dois níveis, no nível do sentido 

literário e num outro que não está realmente ligado com este. 

De outro lado, temos também o exemplo de Jesus e do Novo Testamento. Este 

exemplo nos impede dizer de antemão que para um cristão é impossível rezar todos os 

salmos. Permanece, portanto, a pergunta: Como posso eu, cristão do século XX, rezar os 

salmos e me expressar neles diante de Deus? 

 

 

1. Os salmos como oração humana 

Os salmos falam de diversas maneiras. Eles me falam, e falam em meu lugar. 

a) Os salmos me falam 

Muitos salmos contam aquilo que aconteceu ao povo, ao qual Deus se revelou: suas 

vitórias e suas derrotas, seus atos de fé e suas infidelidades, numa palavra, tudo que o Senhor 

fez para este povo. Às vezes, o salmo se refere a um membro do povo, seu rei ou um fiel 

anônimo. Os salmos meditam sobre a condição humana, sobre a sorte do justo e do malvado, 

sobre as intervenções de Deus. Eles exprimem assim a sabedoria que o povo da Aliança 

adquiriu na sua história, e a formulam em provérbios e sentenças. Outras vezes eles anunciam 

o que Deus fará para o seu povo. Falam do reino que deve vir e do dia do julgamento. Eles 

convidam ao louvor e à ação de graças. Às vezes, os homens contam nos salmos suas próprias 

provações, suas doenças, suas perseguições, seus pecados e suas dúvidas, mas também como 

Deus os libertou. Frequentemente os diversos gêneros são confundidos num único salmo, ou 

passa-se de “eles” a “nós”, de “eles” a “eu”, de “ele” a “tu”. 

Quando os salmos relatam acontecimentos significativos da história de Israel como o 

êxodo ou a volta de exílio, a escolha de Abraão e de Davi, fatos que são básicos na fé de 

Israel, é fácil entender estes testemunhos simplesmente como intervenções de Deus na 

história de salvação da humanidade. Estes relatos provocam, também em nós, a ação de 

graças e esperança. Os conselhos sábios mostram, também para nós, o caminho da vida. 

Quando eles anunciam o futuro, ou quando apela, à conversão e à justiça, sabemos que esta 

salvação vem também para nós, nos reconhecemos pecadores e resolvemos praticar a justiça. 

 

b) Os salmos falam em meu lugar 

Quando os salmos se exprimem em “eu” ou em “nós”, duas atitudes são possíveis. A 

primeira consiste em se colocar no lugar daquele ou daqueles que falam no texto: Um doente 

que se queixa diante de Deus e depois da cura o agradece; um pecador que confessa sua culpa 

e exprime sua felicidade quando encontrou o perdão, etc. Quando eu estiver na mesma 

situação, eu me reconheço nestas pessoas e nos membros deste povo. Os salmos me ajudam a 

expressar aquilo que sou e vivo. Portanto, eu não limito o texto aos significados que ele tinha 

no contesto do passado que, aliás, na maioria das vezes, nem se pode determinar. Eu vou além 

do interesse histórico que o salmo também pode despertar (isto seria ainda uma outra atitude 

possível). Sem esquecer a origem dos textos e sem negligenciar seu sentido literário, eu deixo 

o texto chegar até a mim e assumir um sentido para mim hoje, em função daquilo que sou e 

faço. 

Às vezes, eu posso diretamente fazer minhas as palavras do salmo, em sentido 

ordinário: “Escute minha súplica, Senhor!” – “Perdoa os meus pecados!” Outras vezes, acolho 

as sugestões que as imagens me oferecem: “Nesta noite em que grito na tua presença” – “Sê 

minha luz”. Noite e luz são polos permanentes da minha existência que, de muitas maneiras, 

me atraem ou repelem. A mesma linguagem figurativa usamos, aliás, frequentemente em 

nosso dia-a-dia, como por exemplo quando dizemos: “Estou mergulhado” (no trabalho). É 

verdade que os salmos são poesias e que podemos fazê-los nossos mais facilmente se os 

rezamos como tais.  
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Minha garganta, meus ossos, minhas mãos, meus pés, minha boca, meus ouvidos, 

meus olhos, meu coração, meus rins, meu hálito, também a água, a terra, o céu, o fogo, o 

vento, o deserto, o dia, a noite, que aparecem quase em cada verso da poesia religiosa dos 

salmos, não são nunca realidades meramente fisiológicas os físicas. Eles significam a maneira 

concreta e figurativa de se situar diante de si, dos outros, do mundo, de Deus. O corpo, 

situado no mundo, é para os salmos o primeiro lugar e o primeiro meio de se expressar na 

oração. Temos aqui uma das razões que dão a esta poesia uma linguagem relativamente 

universal. Todo homem pode-se reconhecer nesta linguagem. Ela nos toca porque foi a 

primeira linguagem de pessoas reais, feitas de carne e sangue, vivendo num determinado 

tempo da história, num lugar precioso da terra, numa sociedade com seus usos e costumes. 

O homem dos salmos pertence a uma raça, com antepassados e dependentes. Ele tem 

ao redor de si amigos e inimigos, próximos e desconhecidos, pobres e ricos, poderosos e 

oprimidos. Uns adoram o Deus de Israel, outros veneram deuses estrangeiros. Uns são fiéis e 

outros infiéis, uns são bons e outros ruins. Mesmo quando ele se encontra sozinho diante de 

Deus, sua oração nunca é de um insolado. Ele reza sempre como em público, tanto em sua 

íntima felicidade, quanto em sua ação de graças no meio da grande assembleia. Os sistemas 

das relações sociais podem ter mudado desde então. Mas sem as relações com os outros e com 

o mundo também nós não vivemos. 

No entanto, não podemos sempre fazer nossas todas as palavras que nos salmos são 

ditas na pessoa do “eu”. Isso é evidente quando fala um rei, um moribundo, um perseguido, 

alguém que está proferindo maldições. Sem entrar já no tema da oração cristã dos salmos, 

podemos observar como a tradição judaica conserva muitas vezes textos no “eu”, não dum 

indivíduo, mas do povo eleito inteiro. De fato, frequentemente os textos podem ter um sentido 

para mim, através daqueles que vivem comigo numa situação análoga. Eles me tocam no meu 

ser social. Uma segunda atitude fundamental possível diante dos salmos que falam em ‘eu ou 

“nós”, consiste em ouvir neste “eu” e “nós”, a voz de Cristo e da Igreja.  

 

 

2. Os salmos “como oração cristã” 

Como para mim é possível substituir o “eu” dos salmos, pela minha própria pessoa, 

assim Jesus fez conforme o testemunho dos evangelhos. Mas aprendemos do Novo 

Testamento também, que muitas vezes o “ele” pode ser substituído pela pessoa de Jesus. 

Nestes casos não é mais Jesus que fala nos salmos, mas os salmos que falam de Jesus. Existe 

uma terceira maneira de entender os salmos num sentido cristão: Eu vejo no Deus dos salmos 

o Senhor Jesus. 

 

a) Cristo reza os salmos 

Vimos nos evangelhos como Jesus se dirigiu frequentemente a seu Pai pelas palavras 

dos salmos. Santo Agostinho diz que o salmista é o Cristo mesmo, que o salmo é a voz de 

Cristo, mas do Cristo todo, da cabeça e do corpo. 

Entendemos, portanto, na queixa do pobre do salmo e no louvor do fiel, a voz de 

Cristo que recapitulou tudo em si. É a voz de Cristo presente nos irmãos. É a voz de todos os 

membros que sofrem; dos que lutam pela justiça, prolongando a sua paixão; dos membros 

justificados e glorificados pela sua ressurreição. Nesta oração do Cristo todo, que é a oração 

da Igreja, eu tenho também o meu lugar. É igualmente a oração de toda a humanidade e de 

toda a criação, que ainda espera a sua libertação.  

Este Cristo é o Filho de Deus que assumiu tudo o que é humano, que “teve de torna-se 

em tudo semelhante a seus irmãos” (Hb 2,17), que “passou pelas mesmas provações que nós, 

com exceção do pecado” (Hb 4,15). Com esta humanidade ele está agora à direita do Pai, 

intercedendo por nós. Quando eu rezo, é ele quem reza. 
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Mas é também o Cristo presente nos irmãos. Quando eu rezo, são eles que rezam. 

Também aqueles que não rezam, que não se expressam diante de Deus ou que não o podem. 

Assim o ser-cristão, como ser-para-o-outro, recebe a sua forma mais profunda. Uma tal 

oração vale mais do que uma “boa obra” em forma de ajuda material ou verbal. É uma 

expressão de amor que vai além de tudo o que neste mundo é possível. 

É também a verdadeira “Liturgia”, uma obra em favor do povo, como a palavra 

(liturgia) pela sua etimologia se define. É esta a fé que está, igualmente, na base do fato que 

fez o Papa Pio X declarar santa Teresinha padroeira das missões. Só Deus sabe para quantos 

ela era missionária, pela sua oração que era cume e fonte de tudo o que ela viveu, como 

sacrifício de louvor. É evidente que esta oração, esta liturgia, tem valor somente porque, e 

enquanto, é participação do único e sumo sacerdócio de Jesus Cristo. 

 

b) Os salmos são orações dirigidas a Cristo 

Desde que Jesus ressuscitou e foi exaltado à direita do Pai como Cristo e Senhor, ele é 

também reconhecido como o Deus que cria, que reina, que liberta, resgata e salva. Cada vez 

que os primeiros cristãos encontram nos salmos o título “Senhor” eles pensaram, quase 

necessariamente, naquele que recebeu “o nome de todo nome” (Fl 2,9). O Senhor dos salmos 

é sempre o Deus único. Mas tudo o que o Pai faz por nós, Ele o faz pelo Filho, no Espírito 

Santo. Portanto, é com toda razão que cantamos ao Cristo ressuscitado palavras como: “O 

senhor é Rei, reveste-se de majestade” (Sl 92,1); “Ele é nosso Deus, e nós somos o povo por 

ele pastoreado” (Sl 94,7); “O Senhor é meu Pastor” (Sl 22,1). 

Já no Novo Testamento encontramos a transferência daquilo que os salmos dizem do 

Senhor Deus, ao Cristo. O exemplo mais claro está na carta aos Hebreus. Argumentando para 

mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, ele cita o salmo 101,26: “Tu, Senhor, no 

princípio fundaste a terra: e os céus são obra de tuas mãos”. (Hb 1,10). 

Temos, portanto todo o direito de nos dirigir, nos salmos, a Jesus Cristo. É a ele que 

chamamos de Altíssimo, Poderoso, Santo, Juiz, Salvador, Rei, Pastor, Rochedo. É dele que 

pedimos ajuda, graça, piedade, justiça; é a ele que rendemos graças.  É ele para mim a justiça, 

a paz e a bondade. Quando me dirijo a ele assim, posso fazê-lo em meu próprio nome, 

especialmente quando posso me identificar com as palavras do salmo; mas posso fazê-lo 

também em nome daqueles irmãos que atualmente vivem na situação que o salmo evoca. 

 

c) Os salmos falam de Cristo 

Não todos os salmos, e não todas as partes dos mesmos, se exprimem em “eu/nós” ou 

“tu”. Mas são somente estes que podemos, a rigor, entender como rezados por Cristo ou 

dirigidos a ele. Muitos outros falam de Deus na terceira pessoa, Deus é “ele”. Estes salmos 

podemos normalmente entender de Cristo. Sobre a legitimidade da transferência do título 

“Senhor” já falamos. Ela pode ser feita com o mesmo direito quando o salmo fala de Deus 

como quando a ele é dirigido. Vimos que Jesus mesmo já fez esta transferência, quando ele 

argumentou com os fariseus sobre sua divindade, a partir dos salmos. Os autores do Novo 

Testamento usaram este método igualmente. 

Assim podemos entender com “de Cristo” aquilo que os salmos proclamam dos feitos 

de Deus para com os homens e para com o povo eleito, pois tudo “foi feito por ele, e sem ele 

nada se fez” (Jo 1,3). Isso não vale apenas da criação; vale de tudo que Deus fez no decorrer 

da história do povo da Antiga e da Nova Aliança. Vale daquilo que ele fez por mim, e daquilo 

que ele faz para aqueles que não o sabem. Rezando estes salmos que falam de Deus e de 

Cristo, eu posso e devo rezar não apenas em meu próprio nome, mas em nome de todos os 

homens e de todas as criaturas. 

Vários Salmos falam sobre Deus, mas são virtualmente também orações dirigidas a 

ele. O salmo 22, por exemplo, começa; “O Senhor é meu Pastor... leva-me... conduz-me... 
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guia-me...”; mas depois continua: “Estais comigo... preparais para mim a mesa... ungis com 

óleo minha cabeça”, e termina: “Habitarei na casa do Senhor...”. Como acontece neste salmo, 

muitas vezes aquele que reza os salmos não sente a diferença do “tu” e do “ele”. Uma oração 

que fala sobre Deus louvando-o, é praticamente dirigida a ele. 

Para ver como é natural entender os salmos dirigidos a Cristo, falando dele ou tendo-o 

como sujeito, podemos imaginar um turista que passa em Bérgamo, na Igreja onde o papa 

João XXIII foi batizado. Se o vigário mostra o livro dos batizados e nele o nome de Angelo 

Roncalli, ele não pode dizer: “Aqui está registrado o batismo de João XXIII?” Isso é verdade, 

embora o padre que batizou e os padrinhos que estavam presentes não podiam saber que este 

Angelo um dia ia ser Papa. Do mesmo modo não deformamos os salmos nem traímos o seu 

sentido, se os entendemos e interpretamos num sentido cristão.  

 

 

3. Os salmos imprecatórios 

Parece que uma parte dos salmos resiste a uma interpretação cristã. É difícil entender 

num sentido cristão, sobretudo aqueles que pedem a Deus vingança contra os inimigos, os que 

proferem contra eles maldições. Estas passagens podem parecer diretamente contrárias ao 

evangelho e inaceitáveis para um discípulo de Cristo. Podemos fazer várias considerações a 

respeito. 

Em primeiro lugar convém lembrar que nem o mundo em que vivemos, e nem nós 

mesmo, somos plenamente cristãos. Toda uma parte da humanidade e de nós mesmos deve 

ainda converter-se a Jesus Cristo. O homem do Antigo Testamento existe ainda ao redor de 

mim e dentro de mim. Em lugar de considerar estes textos como contrários a uma oração 

cristã, seria mais sincero aceita-los como orações, às vezes até orações minhas, que são 

imperfeitas em relação a uma oração inteiramente filial, realizada no espírito de Jesus Cristo. 

Quem não pode dizer “Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido”, poderá pelo menos nos salmos encontrar palavras para confiar a Deus o 

julgamento dos seus inimigos. 

As passagens em questão nos lembram, além disso, que estas orações são expressão de 

uma luta permanente contra a injustiça no mundo em favor da justiça de Deus. Este combate 

não é só de ideia. Ele engaja pessoas e as forças do mundo. Toda vida de Jesus era uma luta 

contra o príncipe deste mundo. Os compromissos batismais implicam uma renúncia ao mal e 

uma adesão a Cristo que vai além da proclamação das promessas batismais pelos pais e 

padrinhos. Nos salmos, esta luta se situa muitas vezes entre povo eleito e as nações pagãs, 

entre o justo fiel e os malvados. Querer que o mal seja vencido, é querer que não haja mais 

ímpios e pecadores. Não podemos querer outra coisa. É isto que Jesus mesmo queria. Suas 

maldições são ao menos tão fortes como as dos salmos. Nós não podemos retirar-nos do 

combate. Jesus não o fez, ou melhor, nele morreu. No entanto, entrando nesta luta e fazendo 

nossa oração dos salmos, não queremos julgar ou condenar pessoas, isto cabe somente a 

Deus. Aliás, a frente de batalha se dá, antes de mais nada, dentro de mim. As imprecações e 

maldições podem sempre cair sobre aquilo que dentro de mim resiste ao reino de Deus. A 

frente de batalha passa também no coração daqueles que me rodeiam, aos quais desejo o bem 

e pelos quais peço que o mal seja extirpado. Ela se dá igualmente – e esta é uma interpretação 

tradicional – entre o poder do Espírito de Deus e de seus anjos e o poder de Satã e de seus 

demônios. “Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as 

potestades, os dominadores deste mundo de trevas, e os espíritos malignos dos ares” (Ef 

6,12). 

Na nova Liturgia dos Horas não rezamos mais os salmos 57, 82 e 108 que são quase 

totalmente imprecatórios; em outros salmos algumas partes foram omitidas. Mas não é 

possível expurgar o saltério de todo vestígio de vingança e maldição, porque ao lado de 
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algumas partes isoláveis, a oposição “justo-ímpio, povo-nações, justiça-injustiça” constituem 

estruturas essenciais de pensar e da linguagem de todos os salmos. 

 

 

Concluindo 

Desde a antiguidade a Igreja concluiu os salmos com o “Glória ao Pai e ao Filho e ao 

Espírito Santo”. Esta doxologia não é um corpo estranho no fim dos salmos. Pois o saltério, 

cujo título hebraico (tehellim) significa “benções”, tem como finalidade máxima e última a 

glorificação de Deus. E este Deus é Trino, mesmo que os autores dos salmos não o 

soubessem. Se nós rezamos hoje os salmos ao Cristo e de Cristo, ou se ele mesmo reza, 

estamos plenamente dentro da história da salvação, embora – isso sim – numa época em que o 

ministério escondido desde séculos já fora revelado em Cristo. 

 

 

Revista de Liturgia, n. 43 (janeiro-fevereiro) 1981, pp. 12-20. 


