
SALMOS

Sua Santidade Pio X II, acedendo ao desejo de mui 
tos sacerdotes, acaba de dar à Igreja, com pastoral soli 
citude 6 paterna caridade, uma nova versão latina dos 
Salmos. Elaborada pelos professores do Pontifício Ins 
tituto Bíblico, sobre os textos originais, conferidos com 
as mais antigas versões, e utilieando os últimos progres 
sos da ciência, suprime quase por completo as obscuri 
dades, que apareciam, em grande número, no Saltério.

A  versão portuguesa que se segue, é feita desta nova 

versão latina.



Os salmos são hinos sagrados, por meio dos 
quais o povo de Deus costumava louvar o Benhor, 
implorar a sua misericórdia, agradecer os benefícios 
recebidos e recordar os prodígios da sua paternal 
providência em favor de Israel.

Os salmos foram compostos por vários escrito 
res sagrados, sendo Davide o autor da sua maior 
parte.

Quase todos têm no princípio um título, que 
varia muito. Contêm uma ou mais daa indica 
ções seguintes: o autor, o gênero poético, acompa 
nhamento musical, 0 uso litúrgico, a ocasião histórica.

No saltério encontra-se tudo o que de ú til e 
salutar está espalhado pelos outros livros do Antigo 
Testamento. <iQuando leio os salmos, diz Santo Am- 
brósio, descubro neles todos os mistérios da nossa 
santa Religião e tudo o que os profetas vaticina- 
ram; reconheço a graça das revélaçòes, os teste 
munhos da ressurreição de Jesus Cristo, oa prêmios 
e castigos da outra vida; aprendo a confundir-me e 
a envergonhar-me dos meus pecados, a detestá-los 
e a evitá-los:^.

LIVRO PRIMEIRO

Felicidade dos justos e desgraça dos ímpios

1 — 1 Bem-aventurado o homem que não segue o Felicidade 
conselho dos ímpios, do justo,

e não anda pelo caminho dos pecadores, 
e não se senta na reunião (dos maus);

2 antes põe as suas compiacêocias na lei do
S en h or,

e na sua lei medita de dia e de noite.
3 Ele é como a árvore plantada junto às cor 

rentes das águas, 
que a seu tempo dâ fruto, 
cujas folhas não murcham, 
e todas as coisas que faz têm bom êxito.

4 Não assim os ímpios, não assim; Desgraça 
mas são como a palheira que o vento leva.

6 Por isso 08 ímpios não se sustentarão no (dia 
do) juízo,

1, 6. No (dia do) juizo, quando Deus chamar cada um 
A dar conta de si, os impios não ressuscitarão para a glória 
•celeste, nem farão parte da congregação doa justos.



nem os pecadores (estarão) na congregação dos
jUBlOB,

6 porque o Senhor cuida do caminho dos jus 
tos,

e 0 caminho dos impios perecerá.

0 Messias, rei de Slâo e de toda a terra

Revolta 
das nações 

contra 
Deus e o 
Messias.

Deus 
zomba 
de tais 

inimigos.

O Messias 
anuncia 
que foi 

constituído 
rei uni 
versal.

Aviso do 
salmista 
aos reis 
da. terra 

pára 
se sabme- 
terem a 

ele.

2 — 1 Por que se amotinam as nações, 
e 08 povos maquinam planos vãos?

2 Os reis da lerra sublevam-se 
e OB príncipes coligam-ee
contra o Senhor e contra o seu Messias:

3 «Quebremos (disseram) as suas cadeias 
e sacudamos de nós os seus laços 1»

4 Aquele que habita nos céus ri-se, 
o Senhor zomba deles,

5 Ele lhes fala então na sua ira, 
e 08 aterroriza no seu furor:

6 «Eu , porém, constituí o meu rei 
sobre Sião, meu monte santol»

7 Promulgarei o decreto do Senhor:
O Senhor disse-me: «T a  és meu filho, 
eu hoje le gerei.

8 Pede-me, e eu te darei as nações em herança, 
e em Leu domínio os confins da lerra.

9 Tu as governarás com vara de ferro, 
quebrá-las-ás qual vaso do oleiro.»

10 E agora, ó reis, atendei; 
instruí-vos. vós que governais a terra.

11 Servi ao Senhor com temor, e louvai-o com
a le g r ia ;

com temor 19 preslaí-lhe vassalagem, 
para que náo se ire, e náo apareçais fora do- 

caminho (da justiça),
13 quando daqui a pouco se incendiar a sua 

indignação:
Bem-aventurados todos os que se acolhem a  

ele.

2, 9. Com vara de ferro. O cetro do Messias, doce para. 
OB bone, será uma arma terrível contra os maus.



Oração de quem eonfia em Deas no meio 
dos seas Inimigos

3 — 1 Salmo, De Davide, quando foge de Absalão, 
seu filho.

2 Senhor, quão numerosos são os que me ator- Cercada
mentam, , • ,

muitoB se levantam contra m im!
3 Muitos dizem a meu respeito:

«N ão  há salvação para ele em Deus.»
4 Porém tu, Senhor, és o meu escudo, osai^místa, 

a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, ern i^us?
5 Com a minha voz clamei ao Senhor, conserva 

e ele ouviu-me (òent^^no) do seu santo monte.  ̂ p^-
6 Deitei-me e adormeci:

levantei-me, porque o Senhor me ampara.
7 Não temerei esse povo que, aos milhares, 

acampa em cerco contra mim.
8 Levanta-te, Senhor ! Súplica

Salva-me, Deus meu ! veemente.
Com efeito, tu feriste na cara todos os meus

inimigos, 
quebraste os dentes dos pecadores.

9 Junto do Senbor há salvação:
sobre o teu povo, (ó Deus) venha a tua bênção l

Oração de qaem confia no meio de pecadores 

incrédulos

4 — 1 Ao mestre do coro. Para instrumentos de 
corda. Salmo, De Davide,

9 Quando eu te invocar, ouve-me, ó Deus da 
minha justiça, 

tu que na angústia me levantaste; 
tem compaixão de mim, e ouve a minha 

oração.
3 Até quando, ó poderosos, sereis duros de

coração ?
p̂ or que amais a vaidade e buscais a mentira ?

4 Picai sabendo : o Senhor faz maravilhoso o seu
santo;

o Senhor me ouvirá, quando eu o invocar.



5 Tremei e não queirais pecar, 
repeosai nos vossos corações,
DOS vossos aposentos, e emudecei.

6 Oferecei sacrifícios justos, 
e esperai no Senhor.

7 Muitos dizem : Quem nos fará ver o bem ? 
Levanta sobre nós a luz do teu rosto, ó Senhor !

8 Infundiste no meu coração uma alegria 
maior do que (têm os agricultores) quando

abundam em trigo e vinho.
9 Logo que me deito, em paz adormeço, 

porque só tu, ó Senhor,
me pões em segurança.

Preces matutinas do justo cercado de Inimigos

Implora a 
atenção de 

Deus,

4ue abo 
mina 03 
maus,

para que 
castigue os 

iníquos,

5 — 1 Ao mestre do coro. Para flautase Salmo. 
De Davide.

9 Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, 
atende os meus gemidos,

3 ouve a voz da minba súplica, 
rei meu e Deus m eu!
Porque é a ti que suplico, 4 ó Senhor ; 
de manhã ouves a minha voz; 
de manhã le apresento as minhas preces, e 

espero.
5 Tu não és, com efeito, um Deus que ame a ini 

qüidade, 
nem habita junto de ti o pérfido,

6 nem os ímpios podem permanecer diante de ti. 
Aborreces todos os que praticam a iniqüidade,

7 perdes todos os que dizem a mentira;
0 homem sanguinário e fraudulento 
0 Senhor o abomina.

8 Eu, porém, confiado na abundância da tua
graça, 

entrarei na tua casa, 
prostrar-me-ei no teu santo templo 
com a reverência que te é devida, 9 ó Senhor, 
Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos 

meus inimigos; 
aplana o teu caminho diante de mim.

6. Sacrifícios justos, isto é, boas obras.
5, 9. Aplana o teu caminho, para que eu possa andar 

com facilidade por ele.



10 Porque na boca deles não bà sinceridade; 
o seu coração maquina ciladas;
a sua garganta é um sepulcro aberto; 
com as suas línguas Jisonjeiam.

11 Castiga-08, ó Deus, 
frustrem-se os seus desígnios;
expulsa-os (da iua presença) por causa dos 

seus muitos crimes, 
pois são rebeldes contra ti.

12 Aiegrem-se porém todos os que se acolhem a ti, e abençoe 
exultem eternamente. os justos.
Protege-os e regozijem-se em ti
os que amam o teu nome.

13 Porque tu, ó Senhor, abençoarás o justo: 
envolvê-lo-ás com a tua benevolência, como

com um escudo.

Súplica de um homem castigado por Deas

6 — 1 Ao mestre do coro. Para instrumentos de 
corda. Salmo. De Davide.

2 Senhor, não me arguas na tua ira, Davide
nem me castigues no teu turor. suplica ao

3 Tem piedade de mim. Senhor, porque sou senhor
enfermo;

sara-me, Senhor, porque (até) os meus ossos 
estremeceram,

4 E a minha alma turbou-se em extremo ; que o lívre 
mas tu, Senhor, até quando?... de perigo.

5 Volta-te, Senhor, pega oa minha alma, 
salva-me pela tua misericórdia,

6 porque na morte não há quem se lembre de ti: 
na habitação dos mortos quem canta os teus

louvores?
7 Estou esgotado à força de tanto gemer, 

rego o meu leito com lágrimas, todas as noites, 
banho com elas o lugar do meu descanso.

S Os meus olhos anuviam-se de tristeza,
envelhecem por causa de todos os meus ini 

migos.
9 Afastai-vos de mim todos os que praticais a Animado 

iniqüidade, cam J cer-
porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto; ourtdo®®*̂

triunfa.
C, 4. Até quando farás durar a minha tribulação?



Davide 
pede con- 
‘iadamente 

a Deus. 
que. a ele, 
inocente.

defenda 
contra a 
maldade 

dos peca 
dores.

10 O Senhor ouyiu a minha súplica,
o Senhor acolheu a minha oração.

11 Sejam confundidos e em exLremo conturbados
iodos OB meus inimigos; 

retirem-se e confundam-se, num instante.

Ipelo ã jastlça de Deas de um homem 

oprimido de ealúnias

7 — 1 Lamentação de Bavide, cantada por ele ao 
Senhor, a propósito das palavras de Chus, Benjami- 
niia.

2 Senhor, Deus roeu, a ti recorro; 
salva-me de todos os que me perseguem, e

livra-me,
3 para que ninguém, como leão, arrebate a mi 

nha alma,
a despedace, sem que haja quem a livre.

4 Senhor Deus meu, se eu 6z isso, 
se há iniqüidade nas minhas mãos,

5 se fíz algum mal ao meu amigo, 
eu, que salvei os meus injustos adversários:

6 Persiga o inimigo a minha alma e apodere-se 
dela,

calque contra a terra a minha vida, 
e arraste pelo pó a minha honra.

7 Levanta-te, Senhor na tua ira (para me socor 
rer),

ergue-te contra o furor dos meus opressores, 
e toma a minha defesa no juízo que intimaste.

8 A  multidão dos povos esteja ao redor de ti, 
e eenla-te no alto sobranceiro a ela.

9 O juiz dos povos é o Senhor: 
dá-me o direito, Senbor, segundo a minha

justiça
e segundo a inocência, que há em mim. 

tO Cesse a maldade dos ímpios, e sustenta o justo, 
ó Deus justo, que sondas os corações e as 

entranhas.
U  0 qaeu escudo é Deus,

que salva os rectos de coráção.

7, 4. Se eu fiz Isso, se cometi os crimes de que me acusa
Chus.

S.' A multidão... O Salmista quer que a ísua causa seja 
julgada, publicamente, e que a sua inocência seja reconhecida 
ante numerpaas testemunhas.



12 Deus é um juiz justo,
um Deus que ameaça todos os dias.

13 Se não se converterem, afiará a sua espada, 
retesará o seu arco e apontará;

14 e preparará para eles dardos de morte, 
abrasadoras tornará as suas setas.

15 Eis que o {ímpio) concebeu iniqüidade, está
grávido de malícia 

e dá à luz a fraude.
16 Abriu e aprofundou uma cova,

mas caiu nessa {mesma) cova, que fez.
17 Sobre a sua própria cabeça recairá a sua mal 

dade,
e sobre a sua fronte voltará a sua violência.

18 Eu glorificarei o Senhor pela sua justiça,
e cantarei salmos ao nome do Senbor altíssimo.

aos quais 
ameaca 
com o 
julga 
mento 
divino.

Majestade de Deus e dignidade do homem

8 — 1 Ao mestre do coro. Segundo a melodia do cân 
tico ^Os Lagares> ... Salmo. Be Davide.

2 Senhor, Senbor nosso,
quáo admirável é o teu nome em toda a lerra, 
tu que elevaste a tua majestade acima dos céus.

3 Da boca das crianças e meninos de peito 
fizeste sair louvor contra os teus adversários, 
para reprimir o iuimigo e o agressor.

4 Quaudo contemplo os teus céus, obra dos leus
dedos,

a lua e as estrelas, que tu criaste,
5 {exclamo): Que é o homem, para te lembrares

dele ?
ou que é o filho do homem, para cuidares dele?

6 Tu o fizeste pouco inferior aos anjos, 
de glória e de honra o coroas te;

7 deste-lbe o mando sobre as obrâs das tuas
mãos,

sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés:
8 Todas as ovelhas e todos os bois

e, além destes, os outros animais do campo,
9 as aves do céu e os peixes do mar:

tudo 0 que percorre ap yeredas dos òceanos.

8, 3. o nome do Senhor tem nm brilho tão intenso que até 
as próprias crianças o glorillcam, e as snas vozes fracas, mas elo- 
qoenles, reduzem ao silêncio os maiores inimigos de Deus.

Deus é 
admirável 
no céu € 
na terra.

mas prin 
cipalmente 
no homem.



Louvor a 
Deus,

que der 
rotou 09  
inimigos 

de Davide.

e que 
nunca 

abandona 
os aflitos.

Oração 
para serem 
castigados 
os maus.

10 Senhor, Senhor nosso,
quão admirávél é o leu nome em toda a terra!

Acção de graças pelos trionfos sobre os pagãos

9 — 1 Ao mestre do coro. Segundo a melodia do
cântico sMüt labben>. Salmo. De Davide.

2 Eu te louvarei. Senhor, com todo o meu coração 
contarei todas as tuas maravilhas.

3 Alegrar-me-ei e regozijar-me-ei em ti, 
cantarei salmos ao teu nome, ó (Deus) Altís 

simo,
4 porque os meus inimigos retrocederam, 

à tua vista caíram e pereceram.
5 Gom efeito, defendeste o meu direito e a minha

causa,
sentaste-te sobre o trono, como justo juiz.

6 Repreendes te as nações, extermínaste o Ímpio, 
apagasle o seu nome para sempre.

7 Os inimigos desfaleceram, arruinados para sem 
pre,

e destruiste as suas cidades: 
a memória deles pereceu.

8 Porém o Senhor permanece eternamente, 
preparou o seu trono para exercer o juízo.

9 Ele mesmo julgará o mundo com justiça, 
julgará os povos com equidade.

10 E 0 Senhor será refúgio do oprimido, 
refúgio oportuno nas horas de angústia.

11 E em ti esperarão os que conhecem o teu
nome,

porque tu. Senhor, não desamparas os que te 
buscam.

12 Cantai ao Senhor, que habita em Sião, 
divulgai entre os povos as suas obras,

13 porque, vingando o sangue (dos seus servos,
mostrou que) se lembrou deles, 

não se esqueceu do clamor dos pobres.
14 Tem compaixão de mim, Senhor: vê a aflição

que sofro da parte dos meus inimigos, 
arranca-me das portas da morte,

15 para que publique todos os teus louvores às
portas da filha de Sião, 

e exulte com o teu auxilio.

9. 6. Aa naçôea que se levantaram contra mün.
16. Da filha de Sião, isto é, Jerusalém.



16 As gentes [que me perseguiam) caíram na fossa
que cavaram, 

no mesmo laço, que esconderam {para me 
prenderem), ficou preso a seu pé.

17 (Deste modo) o Senhor manifestou-se, fez
justiça;

nas obras das suas (próprios) mãos ficou 
enredado o pecador.

18 Retirem-se para o túmulo os pecadores, 
todas as gentes que se esqueceram de Deus.

19 Com efeito, não estará para sempre esquecido
o pobre,

nem a confiança dos infelizes será para sem 
pre frustrada.

90 Levanta-te, Senhor,- não prevaleça o homem
(malvado),

sejam julgadas as gentes em tua presença.
91 0 ’ Senhor, incute-lhes terror,

para que as gentes saibam que são homens.

Petição de anxilio contra os opressores Infqnios

10 (Vulgata 9) — 1 Por que te conservas afas- pescriça© 
tado ô Senhor, .

te escondes nas horas de angustia, pobres.
9 enquanto o ímpio se ensoberbece e o mísero 

é maltratado, 
é colhido nos embustes que aquele lhe armou?

3 Porque o pecador gloria-se da sua cobiça, 
e, salteador, blasfema, despreza o Senhor.

4 Diz o ímpio na arrogância do seu espírito :
«N ão  castigará;

Deus não existe»: eis todos os pensamentos.
5 Prósperos são os seus caminhos a toda a hora; 

muito afastados estão os teus juízos do seu
pensamento; 

escarnece de todos os seus contrários.
6 Diz no seu coração: «Não serei abalado: 

de geração em geração não serei infeliz.»
7 A  sua boca estã cheia de maldição, de fraude

e de dolo ;
debaixo da sua língua estão a opressão e o 

vexame {para o próximo).



Petição do 
auxilio do 
Senhor.

Os peca 
dores pre 

param 
setas 

contra os 
justos,

8 Põe-se de emboscada, junto dos povoados, 
e, às escondidas, mata o inocente;
OB seus olhos espiam o pobre.

9 Arma ciladas nos esconderijos, como o leão na
sua cova; 

arma ciladas para arrebatar o mísero : 
arrebata o mísero e o arrasta para a sua rede.

10 Inclina-se, debruça-se por terra,
e com a sua violência caem os infelizes.

11 Diz no seu coração: «Deus esqueceu-se, 
apartou o seu rosto, não vê jamais. >

12 Levanta-te, Senhor Deus, ergue a tua mão ! 
não te esqueças dos pobres !

13 Por que razão despreza o ímpio a Deus, 
e diz no seu cotação: « Não castigará?»

14 Porém tu vês: consideras o trabalho e a dor
(do oprimido), 

para os tomar nas tuas mãos.
A ti se abandona o infeliz, 
tu és o amparo do órfão.

15 Quebra o braço do pecador e do mau ; 
castiga a sua malícia, e não subsistirá.

16 O Senhor é rei pelos séculos dos séculos, 
as gentes foram exterminadas da sua terra.

17 Ouvíste, Senbor, o desejo dos infelizes, 
confortaste o seu coração, deste-lhes ouvidos,

18 para protegeres o direito do órfão e do opri 
mido,

e para que o homem terreno não volte a incutir 
terror.

Inabalável confiança do justo em Deus

11 (Vulgata 10) — 1 Ao mestre do coro. De Davide. 
Ao Senhor me acolho; por que dizeis (pois) à 

minha a lm a:
«Foge para o monte como a ave ?»

2 Eis que os ímpios retesam o seu arco, 
ajustam a sua flecha sobre a corda,
para dispararem às ocultas contra os que são 

de coração recto.
3 Quando se desmoronam os fundamentos, 

que pode fazer o justo?

11. Deus esqueceu-se, não faz caso do que se passa sobre 
a terra. £ esta a linguagem dos ímpios.



4 0 Senhor habita no seu santo templo, 
o trono do Senhor eslá no céu.
Os seus olhos observam, 
as suas pálpebras examinam os filhos dos 

homens.
5 0 senhor sonda o justo e o ímpio;

o seu espírito odeia aquele que ama a iniqüi 
dade.

6 Fará chover sobre os pecadores carvões arden 
tes e enxofre; 

um vento abrasador será a porção do seu 
cálice.

7 Com efeito, o Senhor é justo e ama a justiça; 
os homens rectos verão a sua face.

Contra os Inimigos enganadores o soberbos

13 (Vuigata 11) — l Jo mestre do coro. Sobre a 
oitava. Salmo. De Davide.

2 Salva-nos, Senhor, porque faltam pessoas de
piedade,

desapareceu a fidelidade entre os filhos dos 
homens.

3 Cada um sòmente diz falsidade ao seu pró 
ximo ;

4 Extirpe o Senhor todos os lábios dolosos, 
a H n ^ a  que fala com arrogância,

5 aqueles que dizem: «Somos fortes com a
nossa língua, 

estão por nós os nossos lábios: 
quem é senhor de nós?»

6 « Por causa da afiição dos humildes e do ge 
mido dos pobres, 

agora me levantarei {para os defender), diz o 
Senhor,

darei salvação a quem a deseja.»
7 As palavras do Senhor são palavras sinceras, 

são prata acrisolada, limpa da terra, depu 
rada sete vezes.

8 Tu, Senhor, nos guardarás,
nos preservarás para sempre desta raça.

maa Deus 
Julgará 

com 
justiça.

Da impie 
dade dos 

maus,

sâo livres 
03 justos 
por Deus.

11, 6. Fará chover... Linguagem figurada que recorda 
o castigo de Fentápole. A porção do seu cálice. Nos banquetes 
orientais, o pai da família servia no copo dos seus comensais 
a porção de vinho que lhe aprazia. A porção servida por 
Deus aos pecadores será um duro castigo.



Gemido 
do atri 
bulado.

súplica.

9 Os ímpios passeiam ao redor,
eaquanto se pavoneiam os homens mais vis.

Lamento do Jnsto qae confia em Deus

13 (Vulgata 12) — 1 Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide.

2 Até quando. Senhor, me esquecerás total 
mente?

Alé quando esconderàs de mim a tua face?
3 Até quando revolverei ansiedade em minha

alma,
e todos os dias tristezas em meu coração?

4 Até quando prevalecerá o meu inimigo contra
mim?

Olha para mim, ouve-me, Senhor Deus meut
5 Alumia os meus olhos para que eu não durma

na morte,
para que o meu inimigo não possa dizer;

< Vencio-o»; 
não exultem os meus inimigos por eu ter caído,

6 depois de ter confiado na tua misericórdia! 
Antes exulte o meu coração com o teu auxílio; 
que eu cante ao Seohor que me cumulou de

bens.

Corrupção geral e o sen castigo

Perversi 
dade dos 
impios.

14 (Vulgata 13)— 1 Ao mestre do coro. De Davide. 
0 insensato diz no seu coração:
«N ão  há Deus.»
(Os homens) corromperam-se, praticaram acções 

abomináveis; 
não há quem faça o bem.
0  Senhor olha do céu para os filhos dos 

homens,

Çara ver se há quem entenda e busque a Deus. 
'odos à uma se extraviaram, se preverteram; 

não há quem faça o bem, não há nem sequer 
um.

12, 9. A tradução deste versículo é difícil e obscura. 
Parece significar que quando os ímpios avançam com arro 
gância, fica aberto o caminho aos homens vis.

14, 1. A Escritura chama insensato àquele que, com a 
sua má vida, renega pràticamente a Deus.



4 Não se emendarão todos os que praticam a
iniqüidade,

os que devoram o meu povo, como quem come 
pão?

Não invocaram o Senhor;
5 tempo virá em que tremerão de temor, 

porque Deus está com a estirpe dos justos.
6 Quereis confundir o intento do desvalido: 

mas o Senhor é o seu refúgio.
7 Oh, venha de Sião a salvação (ou o Salvador

de) Israel I
Quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, 
exultará Jacob, alegrar-se-á Israel.

Quem é digno de comparecer diante de Dens

15 (Vuigata 14) — 1 Salmo. De Davide.
Senhor, quem terá a sua morada no teu ta- 

bernàculo?

Suem habitará no teu santo monte? 
que anda sem mancha 

e pratica a justiça
3 e pensa o que é recto no seu coração, 

e não calunia com a sua língua;
o que ao seu próximo não faz mal. 
nem dirige opróbrio ao seu vizinho;

4 o que tem o malvado por desprezível, 
e honra os que temem o Senhor;

5 o que, embora tenha um juramento com dano
próprio, não o muda, 

o que não empresta o seu dinheiro com usura, 
nem aceita dádivas (para proceder) contra o 

inocente.
Quem faz estas coisas não será jamais como 

vido.

Sua cruel 
dade para 

com 
Israel.

Seu
castigo.

Oração 
pelo restar 

beleci- 
mento de 

Israel.

Dens, snmo bem, fonte de ressurreição 

e de T ida eterna

16 (Vuigata 15) — 1 Miktãm. De Davide.
Guarda-me, ó Deus, porque a ti recorro, 

2 digo ao Senhor: «T u  és o meu Senhor, 
fora de ti não tenho nenhum bem.»

o  santo 
deleita-se 
em Deus,



que é a 
sua 

herança.

a sua 
esperança 
e regozijo.

10

11

Para com os santos, que eslâo na sua terra, 
quão admirável tornou todo o meu aíecto 1 
Multiplicam as suas dores, 
os que seguem deuses estranhos, 
não libarei o sangue das suçs libações, 
nem pronunciarei os seus noróes com os meus 

lábios.
O Senhor é a porção da minha herança e do 

meu cálice; 
és tu que teus na mão a minba sorte.
As cordas cairam-me em lugares amenos; 
e comprazo-me plenamente com a minba he 

rança.
Bendigo o Senhor porque me aconselhou, 
porque mesmo durante a noite, o meu cora 

ção nie adverte.
Ponho sempre o Senhor diante de mim; 
poíç ele está à minha direita, não vacilarei. 
Portanto alegra-se o meu coração e exulta de 

alegria a minha alma, 
e também o meu corpo descansará seguro, 
porque não abandonarás a minha alma na 

morada dos mortos, 
não permitírás que o teu santo experimente 

corrupção.
Indicar-me-ás as sendas da vida (imortal), 
a plenitude dos gozos junto d:e ti, 
as delicias à tua direita eternamente.

O jnsto inocente implora o aaxilio de Dfèus 
contra os inimigos prepotentes

o  justo 
confessa a 

sua ino 
cência,

17 (Vulgata 16) — 1 Súplica. De Davide. 
Ouve, Senhor, uma causa justa,, 
atende o meu clamor,

IG, 3. Quão admirável... Davide designa com estas pala 
vras todo o amor de que Deus inflamou o seu coração para 
com os santos, isto é, as pessoas virtuosas da sua pátria.

5. Que tens na mão... Solene renúncia de tudo o que não 
é Deus.

6. As cordas... Os Hebreus serviam-se de cordas para 
medir as terras que deviam ser repartidas entre vários. A  me 
táfora significa: «A  herança que me tocou é a mais formosa».

7. Me aconselhou a desprezar os bens da terra e a 
escolher sòmente Deus por herança.

10-11. Nestes dois versículos há uma referência pro 
fética à ressurreição de Jesus Cristo. (Act. 2, 25 e ss).



dá ouvidos à minba oração, que sai de lábios 
enganosos.

9 Proceda de ti a minha sentença:
OB teus olhos vêem o que é recto.

3 Se sondas o meu coração, se o visitas de
noite, se no fogo me provas, 

não enconIrarás em mim a iniqüidade.
4 A  minha boca não transgrediu, como é cos 

tumo dos homens; 
segundo as palavras dos teus lábios, guardei 

os caminhos da lei.
5 Firmaram-se os meus passos nas tuas vere 

das,
08 meus pés não vacilaram.

6 Eu te invoco, ó Deus, porque me ouvirás; 
inclina para mim os teus ouvidos, ouve a

minba palavra.
7 Faze brilhar a tua admirável miséricórdia, 

tu, que salvas dos adversários aqueles que se
acolhem à tua direita.

8 Guarda-me como a menina dos olbos, 
sob a sombra das tuas asas esconde-me

9 dos pecadores que me fazem violência.
Os meus inimigos cercam-me com furor,

10 cerram o seu coração insensível, dos intml-
com a sua boca falam arrogantemente. gos.

11 Os seus passos já me assediam,
fíxam em mim os seus olhos para me derriba- 

rem por terra,
19 semelhantes ao leão, ávidos da presa,

e ao cachorro do leão, que se agacha nos 
esconderijos.

13 Levanta-te, Senhor, sal ao seu encontro, 
arrebata a minha alma ao pecador com a tua

espada,
14 aos homens, ó Senhor, com a tua mão: 

aos homens, cuja porção é esta vida,
e cujo ventre enches dos teus bens; 
cujos filhos andam fartos 
e deixam as sobras aos seus pequeninos.

17, 14-15. Citjo ventre ... Deua concede indiferentemente 
aos bons e aos maus o gozo dos bens deste mundo. — E  de i 
xam... Os ímpios prosperam muitas vezes até à morte, dei 
xando aos descendentes uma herança rica. — E u  porém ...
A esta felicidade grosseira Davide opÕe as alegrias que o 
esperam no céu.



15 Eu, porém, na justiça verei a tua face,
saciar-me-ei, ao despertar, com o teu sem 

blante.

Acções de graças do rei Davide pela salvação 
e vitória alcançada

Acção de 
graças

Oração de 
Davide.

Deus 
desce do 
céu no 

meio duma 
tempestade 
para salvar 

Davide.

18 (Vuigata 17)— l Âo mestre do coro. De Davide, 
servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras 
deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou do poder 
de todos os seus inimigos e da mão de Saul.

2 Disse portanto:
Eu te amo. Senhor, fortaleza minha,

3 Senhor meu firme apoio, meu baluarte, meu
libertador, 

ó meu Deus, minha rocha de refúgio, 
meu escudo, força da minha salvação, meu 

asilo !
4 Invocarei o Senhor, digno de louvor, 

e serei salvo dos meus inimigos.
5 Gercaram-me as vagas da morte,

e torrentes devastadoras me aterrorizaram;
6 Cordas do inferno me envolveram, 

lançaram-se sobre mim laços da morte;
7 ua minha tribulação invoquei o Senhor, 

e clamei ao meu D eus;
ele ouviu a minha voz desde o seu templo, 
o meu clamor penetrou nos seus ouvidos.

8 Foi sacudida e tremeu a terra,
os fundamentos dos moates vacilaram 
e abalaram-se, porque ardia em ira.

9 Subiu fumo das suas narinas, 
e fogo devorador da sua boca, 
carvões por ele acesos.

10 Inclinou os céus e desceu,
e uma nuvem obscura estava sob os seus pés.

11 Foi levado sobre um Querubim e voou, 
transportado sobre as asas do vento.

12 Vestiu-se dç trevas, como de um véu,
como de um manto, de água tenebrosa e 

densas nuveos.
13 Diante do resplendor da sua presença 

intlamaram-se carvões em brasa.
14 E o Senhor trovejou do céu,

e o Altíssimo fez ouvir a sua voz,



15 desferiu as suas setas e desbaralou-os, 
muitos relâmpagos, e aterrou-os.

16 E apareceram os fundos do mar,
e ficaram a descoberto os fundamentos da 

terra,
às ameaças do Senhor, 
ao sopro impetuoso da sua ira.

17 Estendeu do alto a sua mão, tomou-me, 
tirou-me das muitas águas.

18 Livrou-me do meu fortíssimo inimigo, 
e dos que me aborreciam,
que eram mais poderosos do que eu.

19 Eles atacaram-me no dia da minha aflição, 
mas o Senhor fez-se meu protector,

20 retirou-me para um lugar espaçoso, 
salvou-me porque me ama.

21 0  senhor me recompensou segundo a minha
justiça,

e segundo a pureza das minhas mãos me retri 
buiu,

22 porque guardei os caminhos do Senhor
e náo me afastei, pelo pecado, do meu Deus,

23 porque todos os seus mandamentos estiveram
diante dos meus olhos, 

e não repeli de mim os seus preceitos,
24 antes foi íntegro em sua presença, 

e guardei-me da culpa.
25 0  Senhor me retribuiu segundo a minba justiça, 

e segundo a pureza das mínbas mãos (que
está presente) aos seus olhos.

26 Com o homem piedoso mostfas-te piedoso, 
com o recto usas de rectidão,

27 com o puro mostras-te puro, 
com o es tu to tornas-te prudente.

28 Com efeito tu salvias o povo humilde, 
mas humilhas os olhos soberbos.

29 Porque tu, ó Senhor, fazes brilhar a minha
lucerna;

tu, ó meu Deus, iluminas as minhas trevas.
30 Porque por ti acometo os esquadrões inimigos, 

e com o meu Deus assalto a muralha.
31 Sem mácula é o caminho de Deus, 

a sua palavra é provada no fogo;
ele 6 escudo para todos os que se acolhem a ele.



39 Quem é Deus além do Senhor?
Ou que rocha {forte) há fora do nosso Deus?

33 (Ele é o) Deus que me revestiu de força, 
que fez o meu caminho imaculado,

34 que tornou os meus pés (veloees) como os dos
veados,

e me estabeleceu sobre as alturas,
35 que adestrou as minhas mãos para a peleja, 

e os meus braços para retesar o arco de bronze»
36 Deste-me o teu escudo salvador e a tua direita

me susteve, 
e a tua solicitude me fez grande.

37 Abrisle caminho largo aos meus passos, 
e não vacilaram os meus pés.

38 Perseguia os meus inimigos e alcançava-os, 
e náo regressava sem os ter aniquilado.

39 Eu lhes quebrei as forças, e não poderão
levantar-se, 

cairão debaixo dos meus pés.
40 E me revestiste de força para o combate,

e aba teste debaixo de mim os meus adversá 
rios,

41 puseste em fuga os meus inimigos
e aniquilaste os que me aborreciam.

49 Gritaram, e não havia quem os salvasse; 
(clamaram) ao Senbor, e não os ouviu.

43 £u 08 dissipei como o pó que o vento espalha, 
eu os calquei como a lama das praças.

44 Livraste-me das contendas do povo, 
estabeleceste-me chefe das nações.
Um povo, que eu não conhecia, me serviu,

45 e me obedeceu, logo que me ouviu.
Os estrangeiros me lísonjearam,

46 OB estrangeiros em palideceram , saíram  tre 
mendo das suas fortalezas.

47 Viva o Senhor, e seja bendita a minha Rocha! 
Seja exaltado Deus, roeu salvador,

48 Deus, que me concedeu (tirar) vingança 
e me submeteu os povos.

49 Tu, que me livraste dos meus inimigos
e me exaltaste sobre os que me resistiram, 
arrancaste-me do homem violento.

34. Sobte as alturas, para tne defender nielhor.
44. Um povo, que eu não conhecia, isto é, povos muito- 

distantes,, que sòmente eram* conhecidos de nome na Palestina.



60 Por isao eu. Senhor, te louvarei entre as na 
ções

e cantarei um salmo ao teu nome:
51 (a  H ) que concedesle grandes vitórias ao teu 

rei,
que usaste de misericórdia com o teu ungido, 
com Davide e sua posteridade para sempre.

Louvor s Dens orlador e legislador

19 (Vuigata 18) — 1 Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide.

2 Os céus publicam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.

3 Um dia transmite esta mensagem ao outro dia, 
e uma noite comunica-a a outra noite.

4 Não é uma palavra, não é uma linguagem, 
cuja voz não possa perceber-se:

5 O seu som estende-se por toda a terra,
e as suas palavras alé às extremidades do 

mundo.
Ali pôs uma lenda para o sol

6 que sai como um esposo do seu tálamo,
dá saltos como gigante a percorrer o seu ca 

minho.
7 A  sua saída é desde uma extrèmidade do céu, 

e 0 seu giro fvai) alé à outra extremidade,
e nada se pode subtrair do seu calor.

8 A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma; 
a prescrição do Senhor é firme, instrui o rude;

9 Os preceitos do Senhor são rectos, de|eitam o
coração;

o preceito do Senhor é límpido, èisíclarece os 
olhos;

10 0  temor do Senhor é puro, permanece eterna 
mente.

08 juízos do Senhor são verdadeiros, são todos 
justos,

19, 3. Estes cantos de' louvor, entoados' pelos céus à  
glória de Deus, são incessantes.

5. A li (i^to é, nos céus) vôs . umá tenda. Concépção 
poética, vulgar tía literatura .de Babilônia e da Grécia. Assim  
conio uih príncipe ou chefe de tnbo tem o seu palácio ou 
tenda própria donde sai c aonde volta para répousçr, assim  
(imaginavam eles) o tém, liáS regiões do firmamento, o aol, 
a lua e<as «strelas.

Os céua 
publican) 
a glória 
de Deus.

Perfel- 
çõts da  

lei.



Davide 
pede o 

perdão dos 
pecados.

11 são mais para desejar do que o ouro, do que
muito ouro refinado, 

são mais doces do que o mel e o néctar do 
favo.

12 Por mais que o teu servo ponha neles a sua
atenção

e seja muito solícito em os guardar,
13 quem é que adverte, não obstante, os seus 

deslizes ?
Purifica-me dos que me são ocultos.

14 Preserva também o teu servo do orgulho, 
para que não tenha domínio sobre mim. 
Então serei íntegro e limpo de grave delito.

14 Sejam aceites as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração, 

diante de ti, ó Senhor, minha Rocha e meu 
Redentor.

Votos do 
povo.

Causa das 
vitórias 

de Israel.

Súplica
final.

Oração (do p ovo ) pelo rei antes da batalha

20 (Vulgata 19)— l Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide.

2 0  Senhor te ouça no dia da tribulação, 
o nome do Deus de Jacob te proteja.

3 Envie-te socorro do santuário, 
e de Sião te sustenha.

4 Tenha presentes todas as tuas oblações, 
e o teu holocausto lhe seja agradável.

5 Ele te dê o que o teu coração deseja 
e cumpra todos os teus desígnios.

6 Possamos regozijar-nos com a tua vitória, 
e içar bandeiras em nome do nosso Deus; 
satisfaça o Senhor todas as tuas petições.

7 Agora conheci que o Senhor concedeu a vitó 
ria ao seu ungido, 

e o ouviu do seu santo céu, 
com o poder da sua dextra vitoriosa.

8 Estes (confiam) nas suas carroças, aqueles nos
seus cavalos, 

nós, porém, somos fortes no nome do Senhor, 
nosso Deus.

9 Eles vacilaram e caíram,
mas nós conservamo-nos de pé e permanece 

mos firmes.
10 Senhor, concedei a vitória ao rei,

e ouve-nos no dia em que te invocamos.



Áoção de graças, e preces pelo rei

21 ^Vulgata 20)— 1 Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide.

2 0 ’ Senhor, o rei alegra-ee com o teu poder, 
oh! quanto se regozija com o teu auxílio!

3 Tu lhe satisfizesle o desejo do teu coração,
e não lhe recusaste o pedido dos teus làhios.

4 Porque o preveniste com bênçãos de felicidade, 
puseste sobre a sua cabeça uma coroa de ouro

puro.
5 Pediu-te vida, e concedeste-lhe 

largos dias, pelos séculos dos séculos.
6 Grande é a sua glória, devido ao teu auxílio, 

glória e esplendor puseste sobre ele.
7 Tu o abençoaste com uma bênção eterna, 

de alegria o inebriaste na tua presença.
8 Com eleito, o rei confia no Senhor,

e çela graça do Altíssimo será inabalável.
9 Caia a lua mão sobre todos os seus inimigos, 

alcance a tua direita aqueles que te aborrecem.
10 Coloca-os como num forno aceso, 

ao mostrar-lhes teu rosto (irritado).
0 Senhor os consuma com a sua ira, 
e o fogo 08 devore.

11 Extermina de sobre a terra a sua prole,
a sua descendência de entre os filhos dos 

homens.
12 Se projectarem algum mal contra ti,

se maquinarem algum engano, não prevalecerão,
13 porque os porás em fuga,

aponlarás o teu arco contra o seu rosto.
14 Levanta-te, Senhor, com o teu poder!

nós cantaremos e celebraremos a lua fortaleza*

Á última paixão do Messias e seas fratos

22 (Vulgata 21)— 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia do cántioo: « A  corça, ao romper da au 
ro ra ...> Salmo. De Davide.

2 Deus meu. Deus meu, por que me desampa- 
raste?

Estás longe das preces, das palavras do meu 
clamor.

21, 5. Pelos séculos dos séculos, graças ao Messias último 
descendente directo de Davide.

Agrade 
ce-se a  
Deus a 
vitória 

que 
concedeu,

implora-se 
o seu 

auxílio  
para o 
futuro.

Súplica 
do aflito.



3 Meu Deus, clamo durante o dia, e não me
ouves,

de noite, e não me prestas atenção.
4 Mas tu moras no lugar santo, 

ó louvor de Israel.
5 Em ti esperaram nossos pais, 

esperaram, e tu os livraste;
6 a ti clamaram, e foram salvos,

em ti esperaram, e não foram confundidos.
7 Eu, porém, sou um verme e não um homem, 

0 opróbrio dos homens e a abjecção da plebe.
8 Todos os que me vêem, escarnecem de mim, 

franzem os lábios, meneiam a cabeça (dieenão)i
9 «Esperou no Senhor: livre-o, 

salve-o, se é que o ama.»
10 Sim, tu tens sido o meu guia desde o ventre

(materno),
tornaste-me seguro aos peitos de minha mãe.

11 Fui-te consagrado, logo desde o nascimento, 
tu és o meu Deus desde o ventre de minha

mãe.
12 Não estejas longe de mim, porque estou atri 

bulado ;
aproxima-te, porque não há quem me ajude.

13 Numerosos novilhos (indómitos) me cercam; 
estou rodeado de touros (feroees) de Basã.

14 Abrem contra mim a sua boca,
como um leão arrebatador que dá rugidos.

15 Derramo-me como a água,
e todos 08 meus ossos se desconjuntaram.
0 meu coração tornou-se como cera, 
derrete-se dentro das minhas entranhas. 

t6 A minha garganta secou-se como barro cozido, 
e a minha língua pegou-se ao meu paladar, 
reduziste-me ao pó da morte.

17 Com efeito, me rodeiam muitos cães (raivosos), 
uma turba de malfeitores me cerca. 
Traspassaram as minhas mãos e os meus pés,

18 posso contar todos os meus ossos.
Eles, porém, olham e, vêndo-me, se alegram;

7. Eu, porém... Estas palavras, que também se 
encontram em Isaías, referem-se ao Messias sofredor.

10-11. O Messias é verdadeiramente filho de Deus.
15. Derramo-me... A  minha vida foi desaparecendo pouco 

a pouco, como desaparece, como se evapora a  água derramada 
por terra. —  O meu coração... O sofrimento como que funde o 
coração, tirando-lhe toda a força e consistência.



19 repartem entre si as minhas vestes,
e lançam sorles sobre a minba túnica.

20 Mas Lu, Senhor, não estejas longe de mim: 
meu amparo, apressa-te a ajudar-me.

21 Livra da espada a minha alma
e das garras do cão a minha vida;

22 salva-me da boca do leão
e das bastes dos búfalos, a mim, mísero.

23 Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Louvor

no meio da assembleia te louvarei. está.â îvo
24 «Vós que tem eis ao Senhor, louvai-o;

vós todos, que sois a descendência de Jacob, 
glorí(icai-o: 

lema-o toda a posteridade de Israel.
25 De facto, ele não desprezou nem desdenhou a

miséria do mísero,
Nem apartou a sua face dele, 
mas ouviu-o quando lhe clamava.»

26 De Li procede o meu louvòr na grande assembleia; 
cumprirei os meus votos em presença dos que

o temem.
27 Os pobres comerão, e serão saciados, 

louvarão o Senhor os que o buscam:
«Vivam  para sempre os vossos coraçõesI»

28 Lembrar-se-ão e converter-se-ão ao Senhor 
todos 09 limites da terra; 
prostrar-se-áo diante dele
todas as famílias das nações,

29 porque o reino pertence ao Senhor, 
e eJe impera sobre as nações.

80 Só a ele adorarão todos os que dormem na 
sepultura,

ante ele se inclinarão todos os que descem 
ao pó.

A minha alma viverá para ele,
31 a minha descendência o servirá,

falará do Senhor à geração 32 vindoura, 
e anunciarão a sua justiça aò povo que há-de 

nascer:
«Tudo isto fez o Senhor.»

24. Vós que temeis... O Messias convida toda a nação 
santa a çue se associe à sua gratidão.

27. Vivam para sempre... É um voto que o anfitrião faz  
a favor dos seus convidados: Alcance-nos este festim a vida 
eterna.

32. Tudo isto... Deus realizou plenamente os seus desí 
gnios de salvação, por meio do seu Cristo.



Kom
pastor.

Generoso
Jiospe-
deiro.

0 Senhor meu pastor e meu hospedeiro

23 (Vulgala 22) — t Salmo. De Davide.
0 Senhor me apascenta: nada me falta;

2 em verdes pastos me faz recostar. 
Conduz-me junto das águas para descansar;

3 reconforta a minha alma, 
guia-me por veredas rectas, 
pór causa do seu nome.

4 Ainda que eu ande por um vale tenebroso, 
não temerei males, porque tu estás comigo. 
A  tua vara e o teu báculo:
são eles que me consolam.

5 Preparas uma mesa para mim, 
à vista dos meus adversários; 
unges com óleos a minha cabeça; 
o meu cálice trasborda.

6 Benignidade e graça me acompanharão 
todos OB dias da minha vida.
Habitarei na casa do Senhor, 
durante dllaladíssimos tempos.

Entrada solene do Senhor no Santuário

Q u o in  c  
digno de 
entrar na 
casa do 
Senhor.

Entrada 
solene da 
arca em 

Sião.

24 (Vulgata 23) — 1 Salmo. De Davide.
Do Seohor é a terra e tudo que ela encerra, 
a redondeza da terra e os que a habitam.

2 Efectivamente ele a fundou sobre os maree, 
e a consolidou sobre os rios.

3 Quem subirá ao monte do Senhor, 
ou quem estará no seu lugar santo?

4 O inocente de mãos e limpo de coração,
o que não inclina às vaidades a sua alma, 
nem fez juramentos dolosos ao seu próximo,

5 Este receberá bênçãos do Senbor, 
recompensa de Deus, seu Salvador.

6 Tal é a geração dos que o buscam,
dos que buscam a face do Deus de Jacob.

7 Levantai, ó portas, os vossos dintéís;

23, 5. O meu cálice. O cálice c o símbolo da generosi 
dade com que Deus espalha os seus benefícios.

24, 7-9. Levantai... Personificação poética. As portas 
do Sião são demasiado pequenas, para que por elas possa 
passar um roi tão grande. Por isso devem levantar os seus 
dintéis, ou portes superiores, devem, por assim dizer crescer, 
—  Pórticos antigos sâo provàvelmente as portas antigas dos 
gebuseus.



levanlai-vos, ó pórticos antigos, 
para que entre o Rei da glória!

8 «Quem é este Rei da glória?»
« £ ’ 0 Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso nas batalhas.»

9 Levantai, ó portas, os vossos dintéís, 
levantai-vos, ó pórticos antigos, 
para que entre o Rei da glória!

10 «Quem é esse Rei da glória?»
« 0  Senhor dos exércitos: 
esse é o Rei da glória.»

Pedido de perdão e dc libertação de todas 
as angústias

25 (Vuigata 24)— l De Davide,
A ti elevo a minha alma.
Senhor, 2 Deus meu.
E em ti confio: não seja eu confundido!
Não se alegrem à minha custa os meusinimigos!

3 Com efeito, todos os que esperam em ti não
serão confundidos; 

confundidos serão os que temeràriamenle que 
bram a lealdade.

4 Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, 
ensina-me as tuas veredas.

5 Dirige-me na tua verdade e ensina-me, 
porque tu és o Deus meu Salvador: 
em ti espero sempre.

6 Lembra-te, Senhor, das tuas hondades
e das tuas misericórdias, que datam dos sécu 

los passados.
7 Não te recordes dos pecados da minha moci 

dade, dos meus delitos; 
mas lembra-te de mim, segundo a lua miseri 

córdia,
por causa da lua bondade. Senhor.

8 Bom e recto é o Senhor:
por isso ele ensina aos pecadores o caminho 

(que devem seguir).
9 Dirige os humildes na justiça, 

ensina aos humildes o seu caminho.
10 Todas as veredes do Senhor são graça e fide 

lidade
para os que guardam a sua aliança e os seus 

mandamenlos.

Davide 
pede que 

sejam con 
fundidos 
os seus 

inimigos,

manifes 
tados os 

caminhos 
rectos,

perdoados 
os seus 
delitos.



11 Por causa do teu nome, Senhor,
me hás-de perdoar o meu pecado, pois é 

grande.
12 Quem é o homem que teme ao Senhor?

(0  Senhor) ensioa-lhe o caminho que deve 
escolher.

13 Entre bens lerà a sua morada,
e a sua descendência possuirá a terra.

14 0 Seuhor é familiar aos que o temem, 
e manifesta-lhes a sua aliança.

15 Os meus olhos estão sempre voltados para o
Senhor,

pois ele há-de lirar do laço os meus pés.
16 Olha para mim e tem piedade de mim, 

porque eu vejo-me só e aflito.
17 Alivia as angústias do meu coração, 

livra-me das minhas aflições.
18 Olha para a minha miséria e para o meu

trabalho, 
e perdoa Iodos os meus pecados.

19 Olha para os meus inimigos, pois são muitos, 
e odeiam-me com ódio violento.

20 Guarda a minha alma e livra-me,
não seja eu confundido por ter recorrido a ti.

21 Protejam-me a inocência e a rectidão, 
porque espero em ti. Senhor.

22 Livra, ó Deus, a Israel
de todas as suas angústias.

0 inocente^ injustamente acusado, invooa 

a Deus como Juiz

26 (Vulgala 25) -  1 De Davide.
Faz-me justiça. Senhor, pois tenho andado na 

inocência, 
e, confiando no Senhor, não vacilei.

2 Sonda-me, Senhor, põe-me à prova; 
explora os meus rins e o meu coração.

3 Porque a tua bondade está diante dos meus
olhos,

e caminho na tua verdade.
4 Não me sento enlre os bomens perversos, 

nem me associo com os traiçoeiros.
5 Aborreço a sociedade dos malfeitores 

e não me sento com os ímpios.



não seja 
perdido 
com oo 
impios.

6 Lavo as minhas mãos em inocência 
e ando ao redor do teu altar. Senhor,

7 para fazer ressoar a voz do (teu) louvor 
e narrar todas as tuas maravilhas.

8 Senhor, eu amo o acolhimento da tua casa 
e o lugar do tabernáculo da tua glória.

9 Nào arrebates a minha alma juntamente com
os pecadores, 

nem a minha vida com os homens sangui 
nários,

10 em cujas mãos está o crime,
cuja dextra está repleta de dádivas.

11 Eu, porém, ando na minba inocência: 
resgata-me e tem compaixão em mim.

19 O meu pé está no caminho recto, 
nas reuniões bendirei o Senhor.

Confiança inabalável em Deus

27 (Vulgata 26) — 1 Do Bavide.
0 Senhor é a minha luz e a minha salvação: Confiança 

a quem temerei?
O Senhor é o baluarte da minha vida, diante 

de quem tremerei?
2 Quando os malvados me assaltam para devo 

rar a minha carne,
OB meus adversários e os meus inimigos res 

valam e caem.
3 Aiuda que acampem exércitos contra mim, o

meu coração não temerá; 
ainda que se levante uma guerra contra mim, 
mesmo então confiarei.

4 Uma só coisa peço ao Senhor, esta solicito : 
é que eu habite na casa do Senhor todos os

dias da minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor 
e contemplar o seu templo.

5 De faòto, ele há-de esconder-me na sua tenda
no dia mau, 

hárde ocultar-me no retiro do seu tabernáculo, 
bá-de levar-me para cima duma rocha.

27, 5. Tenda... tabernáculo... são figuras da Igreja. Deus 
concede os seus favores especiais a  quem vive no seio da  
Igreja .

H á-d e levar-m e... há-de pOr-me fora do alcance dos Ini 
migos.



Confiança
Fuplicante.

O atribu 
lado clama 
ao Senhor,

6 E agora a minha cabeça ergue-se
por cima dos inimigos que me cercam, 
e imolarei em seu tabernáculo vítimas de júbilo, 
cantarei e entoarei salmos ao Senbor.

7 Ouve, Senhor, a minha voz, com que clamo
(a ti).

tem compaixão de mim e ouve-me.
8 0  meu coração fala-le, a miuha face busca-te; 

procuro. Senhor, a tua face.
9 Náo escondas de mim a tua face, 

não repilas com ira o teu servo.
Tu és a minba ajuda; não me lances fora, 
nem me abandones, ó Deus, meu salvador.

10 Se meu pai e minha mãe me abandonarem,
0 Senhor me acolherá.

11 Ensina-me, Senbor, o teu camiubo,
e guia-me pela vereda direita, por causa dos 

meus adversários.
12 Não me entregues à mercê dos meus inimigos, 

porque se levantaram contra mim testemu 
nhas falsas,

homens que respiram violência.
13 Espero que beí-de ver os bens do Senhor 

na terra dos viventes.
14 Espera no Senhor, sê forte,

forlifique-se o leu coração, e espera no Senhor.

Súplica e aeçâo de graças

28 (Vulgata 27) — 1 Be Davide.
A ti clamo. Senhor;
minha rocha, não sejas surdo para mim, 
não suceda que, não me ouvindo tu, eu seja 

semelhante 
àqueles que descem à cova.

2 Ouve, Senhor, a voz da minha súplica, quando
chamo por ti, 

quando levanto as minhas mãos para o teu 
santo tempJo.

3 Não me arrebates juntamente com os peca 
dores,

com OB que praticam a iniqüidade.

10.
dizer para  
semelhante 
pais.

Se meu pai e minha mãe me abandonarem. Modo de  
indicar o mais completo isolamento na dor: é  
a um órfão ou a  um filho abandonado por seus



08 quais falam de paz com o seu próximo, 
mas 00  seu coração têm a maldade.

4 Dá-lhes segundo as suas obras
e segundo a malícia dos seus delitos.
Dá-lhes segundo as obras das suas mãos, 
dá-lhes aquilo que fizeram.

5 Porque não atendem aos feitos do Senhor,
nem à obra das suas mãos, 

ele os destrua, e não os restabeleça.
6 Bendilo seja o Senhor, porque ouviu a voz e tendo

da rainha súplica, d^dá^ra-
7 o Senhor, mloha força e meu escudo! ças.

Nele confiou o meu coração, e fui ajudado;
por isso o meu coração exulta, e o louvo com 

0 meu cântico.
8 0  Senhor é a força do seu povo,

e uma fortaleza de salvação para o seu ungido.
9 Salva, Senhor, o teu povo, e abençoa a tua

herança,
apascenta-os e sustenta-os eternamente.

Majestade de Deus manifestada na tempestade

29 (Vulgala 28)— 1 Salmo, De Davide.
Rendei ao Senhor, ó filhos de Deus, ^
rendei ao Senhor glória e poder! a

2 Rendei ao Senhor a glória do seu nome, 
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

3 A  voz do Senhor está sobre as águas! Diferen-
o Deus de majestade trovejou;
o Senhor está sobre muitas águas! pestade,

4 A  voz do Senhor com poder!
A  voz do Senhor com magnificência!

5 A  voz do Senhor quebra os cedros,
o Senhor quebra os cedros do Líbano,

6 faz saltar o Líbano como um vitelo,
e o Sarião como uma cria dos búfalos.

7 A  voz do Senhor despede chamas de fogo,
8 a voz do Senhor abala o deserto,

o Senhor faz tremer o deserto de Gades.
9 A  voz do Senhor contorce os carvalhos, des 

troça as florestas: 
e no seu templo todos dizem: Glória!

29, 3. A voz do Senhor, isto é, o trovão, cujo ribombar 
majestoso representava à imaginação dos hebreus a voz do 
próprio Deus.



Conclusão. 10 0 Seohor está sentado por cima do dilúvio, 
o Senhor sentar-se-á como rei para sempre.

11 0 Senhor dará fortaleza ao seu povo,
o Senhor abençoará o seu povo com a paz.

Davide 
exalta o 
Senhor,

que o 
tinha aban 

donado e 
depois o 
auxiliou.

Áeção de graças por ser livre da morte

30 (Vulgata 29) — 1 Salmo. Cântico para a fosta 
da dedicação do Templo. De Davide.

2 Eu te exaltarei, Senhor, porque me liber-
tasle

e não permitiste que os meus inimigos se ale 
grassem à minha custa.

3 Senhor, meu Deus.
clamei a ti, e tu me saraste;

4 Senhor, tiraste dos infernos a minha alma, 
puseste-me a salvo dos que descem à cova.

5 Santos do Senhor, cantai-lhe salmoá, 
dai graças ao seu santo nome,

6 Efectivamente a sua indignação dura um ins 
tante,

e a sua benevolência dura toda a vida.
De tarde estaremos em lágrimas, 
e de manhã em alegria.

7 Eu porém disse seguro de mim:
«N ão  terei jamais mudança.»

8 Senhor, foi por teu favor que me concedeste 
honra e poderio;

apenas escondeste de mim o teu rosto, fiquei 
conturbado.

9 A ti. Senhor, clamo, 
imploro a misericórdia do meu Deus:

10 «Q ue vantagem virá do meu sangue, 
da minha descida à cova?

10. D ilúvio, Í9to é, a chuva torrencial que acompanha s  
tormenta.

30. 4. Tiraste dos infernos; isto é, do sepulcro. A  doença 
de Davide tinha sido tão grave, que ele considera a sua cura 
como uma ressurreição.

7. Não te ie i... Pensamento arrogante e presunçoso, como 
se a sua prosperidade tivesse dependido apenas dele. Agora  
porém reconhece que a estabilidade da sua dita provinha 
unicamente de Deus.

10. Que vantagem... Motivo que tinha alegado, na fami 
liaridade da sua fé, para alcançar a  sua cura. Deus nada teria 
ganho com a  morte do rei. antes teria perdido os seus belos 
cânticos e hinos de louvor. (S. 6, 6; Is. 88, 18).



Porventura o pó cantará o b  teus louvores, 
ou anunciará a Lua fidelidade?»

It Ouve-me, Senhor, e compadece-te de mim; 
Senhor sê o meu proteclor.

12 C oD vertes te -m e  o m eu p ran to  em  dan ça  (de jú  
bilo),

tu desatasle o meu saco (de penitência) e cin- 
giste-me de alegria,

13 para que a minha alma te cante e não se cale. 
Senhor, Deus meu, eu te louvarei eternamente.

Súplica e acção de graças do aflito

31 (Vulgata 30) — 1 Ao mestre do coro. Salmo.
De Davide.

2 A ti recorro, ó Senhor: não permitas que eu Beus.pro-
. seja confundido para sempre; tector,

livra-me, segundo a tua justiçai
3 Inclina para mim o teu ouvido, 

acode prontamente a livrar-me.
Sê para mim uma rocha de refúgio, 
uma cidadela fortificada, para me pores a 

salvo.
4 Tu és a rainha rocha e a minha cidadela,

e por causa do teu nome me conduzirás e me 
guiarás.

6 Tu me tirarás do laço, que me armaram escon- 
didamente, 

porque tu és o meu refúgio.
6 Nas tuas mãos encomendo o meu espírito: 

vós me libertareis, ó Senhor, Deus fiel.
7 Aborreces os que adoram ídolos vãos; 

eu, porém, é no Senhor que confio.
8 Regozijar-me-ei e alegrar-me-ei da tua miseri 

córdia,
porque olhasle para a minha miséria, 
socorres te a minha alma nas angústias,

9 não me entregas te nas mãos do inimigo, 
antes puseste os meus pés em lugar espaçoso.

10 Tem piedade de mim, Senhor, porque estou
em angústias: 

definham de tristeza os meus olhos, a minha 
alma e o meu corpo.

11 Sim, a minha vida vai-se consumindo na dor,
OB meus anos em gemidos.

é invo 
cado.



Debílitou-se a minha força na aflição, 
os meus ossos consumiram-se.

12 Para todos os meus inimigos tornei-me um
objecto de opróbrio, 

de ludibrio para os meus vizinhos, de terror 
para os meus* conhecidos; 

os que me vêem fora (pelos caminhos) fogem 
de miro.

13 Caí no esquecimento dos corações, como um
morto.

reduzido à condição dum vaso quebrado.
14 Porque ouvi os assobios de muitos, o terror

me rodeia!
Concertando-se contra mim, resolveram tirar- 

-me a vida.
15 Porém eu confio em Li, Senhor; 

eu digo: Tu és o meu Deus.
16 Nas tuas mãos eslá o meu destino: 

livra-me das mãos dos meus inimigos e dos
que me perseguem.

17 Mostra sereno o teu rosto ao teu servo, 
salva-me pela tua misericórdia.

18 Senhor, não seja eu confundido, pois que te
invoquei;

sejam confundidos os ímpios, sejam reduzidos 
ao silêncio, lançados no abismo.

19 Tornem-se mudos os lábios mentirosos,
que falam insolentemente contra o justo, com 

soberba e com desprezo, 
e bendito, 20 Quão grande é. Senhor, a tua bondade,

que tens reservada para os que te temem, 
gue concedes aos que se refugiam em li, 
à vista dos homens!

21 Sob a protecção do teu rosto os defendes 
das conjuras dos homens,
oculta-los no tabernáculo 
contra as altercações das línguas.

22 Bendito seja o Senhor,
porque maravilhosamente me mostrou 
a sua misericórdia na cidade fortificada.

23 £u disse na minha ansiedade:
«Fu i expulso da tua presença.»
Tu, porém, ouviste a voz da minba,oração, 
quando a li clamava.

24 Amai o Senhor, vós todos os seus santosl 
o Senhor guarda os que sáo fiéis,



mas dá abandantemente a paga merecida aos 
que procedem com soberba.

26 Esforçai-vos c fortaleça-se o vosso coração, 
vós todos que esperais no Senhor.

Felicidade do homem a quem íol perdoado 
0 peoado

33 (Vulgata 3 1 ) -1  De Davide. Maskil.
Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade foi 

perdoada, 
cujo pecado foi coberto.

2 Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor
não argui de culpa, 

e em cujo espírito não há engano,
3 Enquanto estive calado, os meus ossos defi 

nharam,
entre os meus gemidos contínuos.

4 Com efeito, a tua mão pesava sobre mim de
dia e de noite, 

consumia-se o meu vigor como pelos ardores 
do estio.

5 Eu te confessei o meu pecado, 
não ocultei a minha culpa;
Eu disse: «Confessarei ao Senhor a minha 

iniqüidade», 
e tu perdoaste a malícia do meu pecado.

6 Pôr isto orará a li todo o (homem) piedoso 
no tempo da necessidade.
Quando transbordarem águas abundantes, 
não chegarão até ele.

7 Tu és o meu refúgio, tu me preservarás das
angústias,

me rodearás do gozo da minba salvação.
8 Eu le instruirei (disseste), e ensinar-te-ei o

caminho que deves seguir; 
eu te instruirei, tendo fixos sobre ti os meus 

olhos.

32, 1. Maskil, piedosa meditação.
3. Enquanto estive calado... recusando, por orgulho, 

reconhecer os meus crimes diante de Deus, os meus ossos... 
isto é, as minhas forças físicas diminuíram, por causa da 
violência dos sofrimentos morais.

-6. Quando transbordarem... Esta inundação representa os 
castigos de Deus, aos quais escapam os santos, por uma graça  
especial.

Sua
alegria.

Tristeza 
no tempo 

do castigo.

Confissão 
e perdão.

São 
recomen 
dadas aos 

fiéis a  
confiança 
e a  docili 

dade.



Contraste 
entre o 

justo e o 
pecador.

9 Não queirais ser como o cavalo e o mulo sem 
entendimento, 

cujo ímpeto se domina com o cabresto e o freio; 
doutro modo não se aproximam de ti.

10 São muitas as dores do ínfpio;
mas o que espera no Seuhor é cércado de 

misericórdia.
11 Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos,, 

exultai vós todos os que sois de coração recto.

Louvor ao poder e à providência de Deus

Louvem
os justos 
o Senhor,

cuja pala 
vra é fiel 

e omnipo- 
tente.

cujos 
desígnios 
dissipam  
os pro 

jectos das 
nações.

10

11

(Vulgala 32) — 1 Exultai, ó justos, no Senhor: 
e aos rectos (do coração) que fica bem o lou- 

vá-lo.
Celebrai o Senhor com a citara, 
cantai-lhe hinos com o saltério de dez cordas. 
Cantai-lhe um cântico novo, 
cantai-lhe com entusiasmo ao som das trom 

betas.
De facto, a palavra do Senhor é recta, 
e toda a sua obra é fiel.
Ele ama a justiça e o direito: 
a terra está cheia da graça do Senhor.
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus,. 
e pelo sopro da sua boca (formaram-se) todos  ̂

08 seus exércitos.
Ele junta como num odre as águas do mar;, 
ele põe as ondas como em reservatórios.
Toda a terra tema o Senhor, 
e todos 08 que habitam o universo prestem- 

-lhe reverência.
Ele disse, e (tudo) foi feito; 
mandou, e (tudo) existiu.
0  Seuhor dissipa os projectos das nações, 
e frustra os inteutos dos povos.
0  desígnio do Senhor permanece eternamente:: 
os pensamentos do seu coração (subsistem) de- 

geração em geração.
Bem-aventurada a nação que tem o Senhor por 

seu D eus:
o povo que ele escolheu para sua herança.

9. Não queirais ser... O homem, dotado de razão, nâo- 
deve proceder levado sòmente pelos sentidos.



13 0  Senhor olha dos céus: 
vê todos 08 filhos dos homens.

14 Do lugar da sua morada observa 
todos 08 que habitam a terra:

15 ele que formou o coração de todos eles, 
ele està atento a todas as suas obras.

16 Nâo é por seu poderoso exército que o rei
vence,

nem se saLva o guerreiro pela sua grande força.
17 Falaz é o cavalo para a vitória, 

e na sua grande força não salva.
18 Eis 00 olhos do Senhor postos sobre os que o

temem:
sobre aqueles que esperam a sua graça,

19 para livrar da morte as suas almas,
e para os sustentar no tempo da fome.

20 A  noBsa alma espera o Senhor:
ele é nosso amparo e nosso escudo.

21 Nele pois se alegra o nosso coração, 
e no seu santo nome confiamos.

22 Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua miseri 
córdia,

segundo esperamos em ti.

Temor de Dens e a sna recompensa

34 (Vuigata 33) — 1 De Davide, quando se fin 
giu louco, diante de Abimeleque, e se escapou despe 
dido por ele.

2 Bendirei o Senhor em todo o tempo:
o seu louvor estará sempre na minha boca.

3 No Senhor ee glorie a minha a lm a: 
ouçam-no os humildes e alegrem-se.

4 Engrandecei comigo o Senhor; 
exaltemos o seu nome todos à uma.

5 Busquei o Senhor, e ele ouviu-me
e livrou-me de todas as minhas tribulações.

6 Olhai para ele, a fim de vos alegrardes
e de 08 vossos rostos não serem cobertos de 

confusão.
7 Eis que o ailito clamou, e o Senhor ouviu 

e 0 salvou de todas as suas angústias.

S4, 1. Abimeleque, isto é, o rei Aquis. Houve erro do 
copísta, que dá ao rei o nome de Abimeleque em vez de Aquis. 
Sobre o facto a que este título se refere ver I  Reg. 21, 11 e 
segB.

cujos olhos 
conside 
ram os 

que temem 
á Deus,

e que é 
protector 
dos que 
esperam 

nele.

Louvor a 
Deus.

Motivo
deste

louvor.



Exortação 
à piedade 
e à san 
tidade.

para se 
obter o 
auxílio 

de Deus.

8 0  anjo do Senbor assenta os seus arraiais 
em volta dos que o temem, e os liberta.

9 Gostai e vede como o Senhor é bom ; 
ditoso o homem que a ele se acolhe.

10 Temei o Senhor, vós os seus santos, 
porque não há indigência para os que o temem.

11 Os poderosos tornam-se pobres e passaram
fome;

porém 08 que buscam o Senhor, não terão 
falta de bem algum.

12 Vinde, filhos, ouvi-me ;
eu vos ensinarei o temor do Senhor.

13 Quem é o homem que ama a vidà,
e deseja largos dias para gozar bens ?

14 (Para is so ) guarda a tua língua do mal, 
e 08 teus lábios de palavras dolosas.

15 Desvia-te do mal e faz o bem ; 
busca a paz e vai em seu seguimento.

16 Os olhos do Senhor estão voltados para os
justos,

e 08 seus ouvidos (es tão  a te n to s ) ao seu clamor.
17 0 rosto do Senhor desvia-se dos que fazem mal, 

para apagar da terra a sua memória.
18 Os justos clamaram, e o Senhor os ouviu, 

e 08 livrou de todas as suas angústias.'
19 O Senhor está perto dos contritos do coração, 

e levanta os abatidos de espírito.
20 Muitas são as calamidades dos justos, 

mas de todas elas os livra o Senhor.
21 (0  Senhor) guarda todos os seus ossos: 

nem um só se quebrará.
22 A  malícia impele o ímpio para a morte,

e os que aborrecem o justo serão castigados.
23 0 Senhor livra as almae dos seus servos,

e não será castigado quem nele se refugiar.

Pedido de anxilio contra os persegaidores 
injustos e ingratos

Davide 
suplica 

o auxílio 
divino.

35 (V u lg a ta  34) —  í  De D a v id e .
C om b ate , S en h o r, c on tra  os qu e m e com ba tem , 
a ta ca  os q u e  m e a tacam .

8. o  anjo, ministro do Senhor na salvação do homem.
12. O temor. Os Hehreus resumiam nesta palavra todos 

os deveres duma religião sincera.



2 Toma o broquel e o escudo, 
e levanta-te em meu socorro.

3 Vibra a lança e corta a passagem àqueles que
me perseguem, 

diz à minba alma: «Eu  sou a tua salvação.»
4 Sejam confundidos e envergonhados os que

buscam a minha vida, 
retrocedam e sejam cobertos de vergonha os 

que maquinam males contra mim.
5 Sejam como a palheira levada pelo vento, 

quando o anjo do Senhor os acossar.
6 Seja 0 seu caminho tenebroso e escorregadio, 

quando o anjo do Senbor os perseguir.
7 Porquanto sem razão me estenderam a sua

rede,
sem razão abriram uma cova para a minha 

vida.
8 Venha sobre eles de improviso a ruína, 

apanhe-os a rede que estenderam,
eles próprios caiam na cova que abriram.

9 A  minha alma, porém, regozijar-se-â no Se 
nhor.

e alegrar-se-á do seu socorro.
10 Todas as minhas forças dirão:

«Senhor, quem é semelhante a ti,
que livras o desvalido das mãos do mais forte, 
o mísero e o pobre do ladrão?»

11 Levantaram-se testemunhas violentas: 
interrogavam-me sobre o que eu ignorava.

12 Tornavam-me males por bens: ingratidão 
desolação para a minha alma.

13 Porem eu, quando eles estavam doentes, ves-
lia-me de cilício, 

afligia a minha alma com o jejum 
e derramava preces dentro de mim.

14 Gomo por Him amigo, por meu irmão, andava
triste,

como quem chora sua mãe, vergava sob a 
dor.

15 Porém, quando eu vacilei, alegraram-se e jun-
taram-se,

36, 11. Interrogavam-me... isto é, acusavam-me de cri 
mes de que eu nâo tinha conhecimento, estando por isso ino 
cente.

13.Porém eu... A  sua caridade compassiva manifestava-se 
então nas formas mais vivas.



juntaram-se contra mim, ferindo-me de sur 
presa.

Não cessavam de me lacerar,
16 punham-me à prova, escarneciam de mim 

rangendo contra mim os seus dentes.
17 Até quando. Senhor, estarás a ver (estas in 

justiças) ?
Livra a minha alma dos que rugem, (livra\ a  

minha vida dos leões.
18 Dar-te-ei graças na grande assembleia, 

louvar-te-ei no meio dum povo numeroso.
itepetição 19 Não se regozijem à minha custa os meus in-

súpltca. inimigos.
06 que me aborrecem sem causa nao acenem 

com os olhos.
20 Em realidade, não é de paz que eles falam, 

e contra os pacíficos da terra maquinam en 
ganos.

21 Abrem contra mim a sua boca
e dizem: «A h !  A h l Vimos com os nossos-

olhos! >
22 Tu o viste. Senhor! Não te cales,

Senhor, não te apartes de mim 1
23 Desperta e vela em minha defesa.

Deus meu e Senhor meu, (vela) pela minha 
causa!

24 Julga-me segundo a tua justiça. Senhor,
não se alegrem à minha custa, ó meu Deus I

25 Não pensem em seu corúção:
« Ah ! Eis o que desejávamos ! »
Nem digam: «N ós o devorámos!»

26 Fiquem envergonhados e confundidos todos oa
que se congratulam pelos meus males. 

Vestidos sejam de confusão e de ignomínia oa 
que se exaltam contra mim.

27 Regozijem-se e alegrem-se os que são favorá 
veis à minha causa, 

e digam sempre:
«Glorificado seja o Senhor, 

que se interessa pela salvação do seu servo. >-
28 A minha língua proclamará a tua justiça

e o teu louvor sem cessar.

21. Vimos com os nossos oZAos^a ruína deste homem, ai- 
qual era por nós muito desejada. ^



Malícia humana e providência de Dens

30 (Vulgata 35) — 1 Ao mestre do coro. De Da 
vide, servo do Senhor.

2 A  iniqüidade fala ao ímpio dentro do seu
coração ;

não há temor de Deus diante dos seus olhos.
3 Porque ele na sua imaginação se lisonjeia

de que não há-de ser descoberta a sua culpa 
nem aborrecida.

4 As palavras da sua boca são iniqüidade e
engano;

renunciou a ser sensato e fazer o bem.
5 Medita a iniqüidade no seu leito, 

obstina-se num caminho que não é bom, não
rejeita o mal.

6 Senhor, a tua misericórdia chega alé ao céu, 
e a tua fidelidade até às nuvens.

7 A  tua justiça é fgrande) como os montes de
Deus,

os teus juízos são como o mar profundo;
Tu, Senhor, salvas os homens e os animais.

8 Quão preciosa é a tua graça, ó Deus!
Os filhos dos homens refugiam-se à sombra 

das tuas a s ^ ;
9 saciam-se com a abundância da tua casa,

e tu os fazes beber na torrente das tuas delí 
cias.

10 Realmente em li está a fonte da vida, 
e na tua luz vemos a luz.

11 Conserva a tua graça aos que te adoram,
e a lua equidade aos que têm o coração recto.

12 Náo venha sobre mim o pé^do soberbo, 
e a mão do pecador não mè abale.

13 Eis que caíram os que cometem a iniqüidade: 
foram derribados e não se podem levantar

mais.

Malícia
dos

Impios.

Bondade 
e justiça 
de Deus.

Oração 
pelos bons 
contra os 

maus.

36. 2. Assim como Deus fala aos profetas, assim o Sal 
mista representa aqui a iniqüidade, o pecado personificado 
(Rom. 7, 23), pronunciando o seu oráculo dentro do coração 
do ímpio.

6. Chega até ao céu pela sua grandeza é sublimidade.
9. Da tua casa, isto é, da universo, cheio de muitos bens, 

que são gozados pelos homens, especialmente pelos fiéis a 
Deus.



Sorte dos bons e dos maus

37 (Vuigata 36) — 1 De Davide.
Falsa feli- Não te irrites por causa dos malfeitores,

nem lenhas inveja dos que praticam a iniqüi 
dade,

2 pois como feno depressa cairão,
e, como a erva verde, logo murcharão.

3 Espera no Senhor, e pratica o bem,
para que habites a terra, e gozes de segurança.

4 Põe as tuas delícias no Senhor,
e te concederá o que o teu coração deseja.

5 Encomenda ao Senhor o teu caminho, 
espera nele, e ele agirá.

6 E fará brilhar como lume a tua justiça, 
e o teu direito como o (sol do) meio-dia.

7 Descansa no Senhor, 
e espera nele.
Não te exasperes por causa do que prospera 

no seu caminho, 
por causa do homem que maquina males.

8 Guarda-te da ira, e deixa o furor;
Não te exasperes; isso só seria para mal.

9 Com efeito, os que cometem o mal serão exter 
minados,

mas os que esperam co Senhor, esses possui 
rão a terra.

10 Ainda um pouco, e não mais existirá o ímpio; 
se buscares o seu lugar, não o acharás.

11 Mas os mansos possuirão a terra,
e deleitar-se-ão na abundância da paz.

12 O ímpio maquina males contra o justo 
e range os dentes contra ele.

13 0 Senhor zomba dele,
porque vê que há-de chegar o seu dia.

14 Os ímpios desembãinham a espada e retesam
o seu arço, 

para abaterem o desgraçado e o pobre, 
para trucidarem os que seguem caminho recto.

15 A  sua espada traspassarã o seu próprio coração, 
e serão quebrados os seus arcos.
Mais vale o pouco ao justo, 
que as muitas riquezas aos ímpios,

87, 1-11. Exorta a que se evite toda a murmuraçâo da 
Providência e a que nos abandonemos nas màos da bondade 
de Deus.



j 7 porqiie os braços dos pecadores serão quebrados, 
aos justos, porém, sustenta-os o Senhor,

18 0 Senhor cuida da vida dos bons, 
e a herança deles será eterna.

19 Não serão confundidos no tempo do infortúnio, 
e serão fartos nos dias de fome.

20 Os ímpios, ao contário, perecerão,
08 inimigos do Senhor murcharão como o 

adorno dos prados, 
di88Ípar-se-ão como o fumo.

21 0  pecador pede emprestado e não paga;
o justo, porém, é compassivo e dá (ao neces 

sitado).
22 Em realidade, os que (o Senhor) abençoar,

possuirão a terra, dadelra”
e os que amaldiçoar, serão exterminados. dos justos.

23 Os passos do homem (justo) são firmados pelo
Senhor, 

e é-lhe grato o seu caminho.
24 Ainda que caia, não ficará prostrado, 

porque o Senhor o toma pela mão.
25 Fui menino e já  sou velho,

e nunca vi o justo desamparado,
nem a sua descendência mendigando pão.

26 Sempre compassivo e empresta,
e a sua descendência será abençoada.

27 Desvia-te do mal e faz o bem
a fim de que permaneças para sempre.

28 0  Senhor ama a justiça
e não desampara os seus santos;
OB perversos serão exterminados, 
e a sua descendência eliminada.

29 Os justos possuirão a lerra,
e habitarão sobre ela para sempre.

30 A  boca dos justos anuncia a sabedoria, 
a sua língua proclama o direito.

31 A  lei do seu Deus está no seu coração,
e não vacilam os seus passos (no caminho do 

Senhor).
32 0 pecador observa o justo,

e procura como há-de dar-lhe a morte.

17. Os braços, isto é, o seu poder, de que abusaram para 
enriquecer à custa dos justos.

27. Permaneças para sempre na terra prometida, com a 
participação dos bens de ordem não só temporal, mas também 
espiritual, anexos a ela.



33 Mas o Senhor não o abandonará nas suas mãos, 
neín o condenará, quando for julgado.

34 Confia no Senhor e guarda o seu caminho, 
e ele te exaltará para que possuas a terra; 
verás com satisfação o extermínio dos ímpios.

35 Vi o ímpio arrogante, 
dilatando-se como cedro frondoso.

36 Passei (ãai a pouco), e já  não existia; 
busquei-o, e não foi encontrado.

37 Observa o honesto, considera o justo: 
pois há posteridade para o bomem pacífico.

38 Os pecadores porém serão iodos aniquilados, 
a posteridade dos ímpios será eliminada.

39 A  salvação dos justos vem do Senhor;
ele é o seu refúgio no tempo da tribulação.

40 O Senhor os ajuda e os livra; 
lívra-08 dos ímpios é os protege, 
porque recorrem a ele.

Sofrendo 
por causa 

dos 
pecados.

Súpliea do peeador castigado por Deas

38 (Vulgata 37)— 1 Salmo. De Davide. Para me 
mória.

9 Senhor, não me repreendas na tua ira, 
nem me castigues no.teu furor.

3 Com efeito, as tuas setas se me cravaram, 
e descarregou sobre mim a tua mão.

4 Nada há são na minha carne por causa da tua
indignação.

nada há intacto nos meus ossos, por causa do 
meu pecado.

5 £m verdade, as minhas culpas se elevaram
acima da minha cabeça, 

como uma carga pesada me oprimem dema 
siadamente.

6 As minhas chagas estão infectas e purulentas, 
por causa da minha loucura.

7 Deprimida, extremamente encurvado, 
todo o dia ando oprimido de tristeza.

34. Guarda o aeu caminho, observa os seus preceitos... 
E veráa. Os bons serão testemunhas da rulna dos pecadores, 
e louvarão a Deus pela sua justiça.

36. Eloqüente expressão da rapidez com que desaparece 
a imerecida prosperidade dos maus.

38. 6. O pecado é uma loucura, porque, por um breve 
e doentio prazer, atrai tantos castigos da justiça divina.



8 De facto, as minhas entranhas estão cheias de
infiamação, 

não há parte alguma sã na minha carne
9 Estou esgotado e grandemente abatido,

o frêmito do meu coração arranca-me rugidos.
10 0 ’ Senhor, bem vês todos os meus desejos, 

e o meu gemido não te é oculto.
11 0 meu coração palpita, a minha força aban-

dona-me,
a própria luz dos meus olhos me falta.

12 Os meus amigos é os meus companheiros con 
servam-se afastados das minhas chagas, 

e 08 meus parentes põem-se ao longe.
13 Armam* laços os que atentam contra a minha

vida,
e 08 que procuram a minha desgraça amea 

çam desditas, 
todo o dia maquinam enganos.

14 Eu, porém, como um surdo, não ouço,
e sou como um mudo que não abre a boca.

15 E tornei-me como um homem que não houve, 
e que não tem réplica na sua boca.

16 Porque em ti. Senhor, confio,
tu me ouvirás. Senhor Deus meu.

17 Digo, com efeito: «N ão  se alegrem à minha
custa,

não se ensoberbeçam contra mim quando o 
meu pé resvalar.»

18 Realmente eu estou prestes a cair,
a minha dor está sempre diante de mim.

19 Eu confesso a minha culpa,
estou aflito por causa do meu pecado,

20 Entretanto os que sem razão me atacam são
poderosos

e 08 que me odeiam injustamente são muitos.
21 Os que tornam mal por bem 

hostiiízam-me, porque eu sigo o bem.
22 Não me desampares. Senhor 1 

Deus meu, não te apartes de mim !
23 Acode prontamente em meu socorro.

Senhor, salvação minha!

afligido 
por ami 

gos e 
inimigos,

suplica a 
misericór 

dia de 
Deus.

11. A própria Iil z... Quase ceguei de tanto chorar.
18. Estou prestes... Está perdido, se Deus nâo se apressa 

a socorrê-lo.



Lamentos e súplleas dnm 
graTomente enfermo

Esconde a 
sua dor 
em pre 

sença dos 
pecado 

res.

Considera 
a vaidade 
e brevi 
dade da 

vida.

Espera do 
Senhor

39 (Vulgata 38) — 1 Ao mestre do coro, Idithun. 
Be Davide.

2 Eu disse: «Velarei sobre o meu proceder, 
para uão pecar com a minha língua; 
porei um freio à minha boca, 
enquanto o ímpio estiver diante de mim.»

3 Fiquei mudo, em silêncio, privado da felici 
dade,

mas (com isto) a minha dor exacerbou-se.
4 0  meu coração iufiamou-se dentro de mim; 

no decorrer da minha reflexão, um fogo se
ateou:

5 falei com a miaha líugua.
Faz-me conhecer, Senbor, o meu fim, 
qual é o número dos meus dias, 
para que eu saiba quanto sou caduco.

6 Eis que fixaste aos meus dias a medida
poucos palmos, 

e a minha vida é como nada diante de ti: 
sim, todo o homem não é mais que 

pro.
7 0  homem passa como uma simples sombra, 

é em vão que se afadíga;
entesoura, e não sabe quem virá a usufruir 

(os seus bensj.
8 E agora. Senhor, que posso eu esperar?

A  minha confiança está em ti.
9 Livra-me de todas as minhas iniquidades, 

não me entregues ao opróbrío do insensato.
10 Emudeci, não abri a minha boca, 

porque tu assim determinaste.
11 A fa s ta  d e  .m im  o teu f la g e lo :

debaixo da força da tua mão eu vou defi 
nhando.

de

um so-

39, 1. Idithun era um dos três grandes mestres de mu 
sica no tempo de Davide, com Asaf e Heman.

4. Um fogo se ateou. Foi abrasado pelo fogo da cólera 
quando reflectia sobre a sorte próspera dos maus. Este incên 
dio interior acabou por se exteriorizar em paJavras. As 
palavras que entào pronuncia sào a expressão dolorida pri 
meiro, resignada a seguir, de um coração ferido.

10. Emudeci... Resignei-me a sofrer e a calar, porque 
assim ordenaste que eu sofresse {tu o fizeste).



13 Em punição da culpa castigas o homem ; 
como a traça, consomes os seus bens preciosos: 
todo o homem é apenas um sopro.

13 Ouve, Senhor, a minha oração e atende ao
meu clamor, 

diante das minhas lágrimas não sejas surdo. 
Em verdade, eu sou diante de ti um hóspede, 
um peregrino, como todos os meus pais.

14 Afasta de mim o olbar, para que respire, 
antes que parta e deixe de existir.

Acção dé graças e pedido de novo anxilio

40 (Vulgata 39) — 1 Ao mestre do coro. De Da- 
ide. Salmo.

3 Esperei, esperei no Senhor,
e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu 

clamor.
3 Tirou-me da fossa da perdição, do pântano

lodoso,
e assentou os meus pés sobre a pedra, 
deu firmeza aos meus passos.

4 E pôs um novo cântico na minha boca, 
um hino ao nosso Deus.
Muitos verão e temerão, 
e esperarão no Senbor,

/ 5 Bem-aventurado o homem que pôs a sua 
esperança no Senhor 

e não anda após os que adoram ídolos e se 
desviam para a mentira.

6 Senhor, Deus meu, tens' feito muitas obras
maravilhosas, 

e não hâ quem te seja semelhante nos teus 
desígnios para connosco.

Eu quereria narrá-los e proclamá-los, 
mas são demasiadamente numerosos para que 

possam contar.
7 Não quiseste sacrifício nem oferénda,

40, 3. Fossa... pântanos são símbolos de perigo gravís 
simo de que é difícil sair. Pelo contrário, pedra firme sim 
boliza o bem estar, sem perigo.

4. XJon novo cântico é o hino contido nos versículos 6-11 
— Muitos, levados pelas minhas palavras, temerão a Deus e 
esperarão nele.

7. Não quiseste... Deus tinha exigido estes sacrifícios; 
porém neste texto e noutros análogos, encontra-se um modo 
enérgico de afirmar que as ofertas materiais não têm nenhum

Favores 
que 

recebeu 
de Deus.

Acção de 
graças.



mas abriste-me os ouvidos.
{Também) não pediste holocausto e vítima pelo 

pecado:
8 então eu disse: «E is ,que venho ;

no rolo do livro está escrito de mim:
9 em fazer a lua vontade, ó meu Deus, me

deleito,
e a tua lei está no íntimo do meu coração.

10 Anunciei a (fua) justiça na grande assembleia; 
não contive os meus lábios; Senbor, tu o sabes,

11 Não escondi a tua justiça no meu coração: 
publiquei a tua fidelidade e o teu socorro. 
Não ocultei a tua graça
e a tua fidelidade à grande assembleia.

Pede que 12 Tu, Senhor, não afastes de mim as tuas mise- 
de todos ricórdias;
os males. a tua graça e a tua fidelidade sempre me

amparem.
13 Porquanto me cercaram males sem conta, 

tornaram-me as minhas culpas, e já  não pude
ver.

Sáo mais do que os cabelos da minha cabeça, 
e o meu ânimo desfaleceu.

14 Seja do teu agrado. Senhor, o llvrar-me; 
Senhor, apressa-te em me socorrer.

15 Sejam confundidos e envergonhados
todos aqueles que procuram a minha vida, 

para a arrebatarem.
Retrocedam e sejam cobertos de opróbrio,
08 que se comprazem com os meus males.

16 Fiquem atônitos, cheios de vergonha, 
aqueles que me dizem: «Bem! bem !»

17 Regozijem-se e alegrem-se em tí todos os que
te buscam,

e os gne desejem o teu auxílio digam sempre: 
«Seja glorificado o Senhor.»

18 Quanto a mim sou desvalido e pobre; 
o Senhor, porém, tem cuidado de mim.
Tu és (6 Senhor) o meu auxílio e o meu liber 

tador;
Deus meu, não tardes!

valor por si mesmas, e que Deus as rejeita com horror, se são 
apresentadas com disposições imperfeitas. — Mas ahriste-me,.. 
deste-me a graça de te obedecer prontamente.

16. Bem! Bem! Exclamação de perversa alegria, à vista 
da desgraça do próximo.



Confiança e súplica únm enfermo

41 (Vulgata 40) — l  Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide.

2 Bem-aventurado o que cuida do necessitado e
do pobre: 

o Senbor o salvará no dia mau.
3 0 Seuhor o guardará e lhe conservará a vida, 

e o fará feliz na terra,
e náo o entregará ao desejo dos seus inimigos.

4 0  Senhor lhe dará auxílio no leito da dor; 
na sua eufermidade, tirar-lhe-á todo o seu

padecer.
5 Eu disse: Senhor, compadece-te de mim; 

sara-me, porque pequei contra ti.
6 Os meus inimigos dizem mal de mim: 

«Quando morrerá e perecerá o seu nome?»
7 0 que vem visitar-me fala de coisas vãs; 

o seu coração acumula iniquidades,
e, saindo, fala (c o n t r a  m im ) .

8  Todos OB meus inimigos à  uma murmuram
contra mim; 

têm contra mim funestos pensamentos:
9 «Um a peste maligna penetrou nele»,

e «caiu de cama, nunca mais se levantará».
10 Até o meu amigo, em quem eu confiava, 

que comia o meu pão, levantou contra mim
o seu calcanhar.

11 Tu, pois. Senhor, tem compaixão de mim e
levanta-me, 

e eu lhes darei (o que merecem).
12 Nisto conhecerei eu que tu me me favoreces, 

se 0 meu inimigo se não alegrar à rainha custa.
13 Antes, ao contrário, me conservarás incólume 

e me porás na tua presença para sempre.
14 Seja bendito o Senhor, Deus de Israel! 

pelos séculos dos séculos. Assim seja!
seja!

Feliz do 
misericor 

dioso.

ódio dos 
inimigos, 
e perfídi 
dos ami 
gos de 
Davide.

Súplica.

41, 7-8. Descrição viva da piedade hipócrita dos inimigos.
14. Doxologia distinta do Salmo, e que serve de conclu 

são ao primeiro livro do Saltério. Existem conclusões seme 
lhantes no final dos livros segundo, terceiro e,quarto (S. 71, 
19; 88, 53; 105, 48).



LIVRO SEGUNDO

Davide 
suspira 

por Deus 
e pelo 

templo.

Implora o 
auxilio do 

Senhor,

Desejo de Deas e do sea santo templo

43 (Vülgata 41)— 1 Ao mestre do coro. Maskil. 
Dos filhos de Coré.

9 Assim como a cerva suspira pelas fontes das 
águas,

assim a minha alma suspira por ti, ó Deus.
3 A minba alma tem sede de Deus, de Deus

vivo:
quando irei e contemplarei a face de Deus?

4 As miohas lágrimas são o meu pão de dia e
de noite,

enquanto me dizem todos os dias: «Onde
está o teu o Deus ?»

5 Lembro-me destas coisas e derramo a minha
alma dentro de mim mesmo: 

como avançava entre a multidão, 
como os precedia para a casa de Deus, 
entre cânticos de alegria e de louvor, no 

ajuntamento festivo.
6 Por que te deprimes, minha alma, 

por que te conturbas dentro de mim ?
Espera em Deus. porque novamente o hei-de

louvar,
(a ele que é a) salvação do meu rosto 1 e o 

meu Deus.
Dentro de mim mesmo se deprime a minha 

alma:
por isso me lembro de ti, desde a terra do 

Jordão e do Hermon, desde o monte Misar. 
8 Um abismo chama outro abismo, com o fra 

gor das luas cataratas:

42, 1. Este título indica a natureza e o autor do salmo. 
Ê um cântico didáctico composto pelos filhos ou membros da 
família de Coré, que também compuseram os salmos 43, 48. 
83, 84, 8G, e 87.

5. Lembro-me do tempo passado, em que ia ao templo 
tomar parte nas cerimônias públicas do culto divino. Derramo 
a minha alma... penso tristemente no meu interior.

6. O hei-de louvar no templo de Jerusalém, como outrora.
8. Vm abismo... As vagas do oceano e as ondas das cor 

rentes de água sucedem-se regularmente, como que chaman 
do-se umas às outras; assim acontecia com as desventuras, 
precipitando-se sobre Davide.



todas as tuas vagas e as tuas torrentes pas 
saram sobre mim.

9 Durante o dia o Senhor me conceda a sua
graça.

e de noite eO cantar ei, louvarei ao Deus da 
minha vida.

10 Digo a Deus: «  Meu Rochedo por que te
esqueces de mi m?»

4Por que anão triste, sob a opressão de inimi 
gos P »

11 Fracturam-se os meus ossos, quando os meus
adversários me ultrajam, 

quando todos os dias me dizem: «Onde está 
O teu Deus?»

12 Por que te deprimes, minha alma?
Por que te conturbas dentro de mim?
Espera em Deus, porque novamente o hei-de

louvar,
(a ele que é) a salvação do meu rosto e o meu 

Deus.

Continnaçâo do salmo anterior

43 (Vuigata 42) — 1 Faz-me justiça, ó  Deus,
e defende a minha causa contra uma gente 

não santa; 
livra-me do homem enganador e iníquo,

2 porque tu és, ó Deus, a minha fortaleza: 
por que me repeliste?
Por que ando triste, sob a opressão do meu 

inimigo ?
3 Envia a tua luz e a tua fidelidade: elas me esperando

c r i i i p mguiem, * 4 4 1 dido-
me conduzam ao teu santo monte e aos teus 

tabernáculos.
4 E subirei ao altar de Deus,

ao Deus do meu júbilo e da minha alegria, 
e te louvarei ao som da citara, 
ó Deus, Deus meu!

5 Por que te deprimes, minha alma?
Por que te conturbas dentro de mim?

11. Fracturam-se... Metáfora que designa uma dor su 
prema. Encontra-se várias vezes no saltério.

43, 2. P o r que me repeliste. Tendo a certeza de que ama 
a Deus e de que é- amado por ele, o poeta estranha que o 
trate como um inimigo.



Espera em Deus, porque novamente o hei-ãe 
louvar,

fa ele que é) a salvação do meu rosto e o meu 
Deus.

Os benefí 
cios pas 
sados de 

Deus

conduzem 
à con 
fiança.

Agora 
porém 

Israel en- 
contra-se 
rejeitado 
por Deus 
e confun 

dido,

0 POTO, oatrora protegido por Dou. e agora 
repudiado, pede auxilio

44 (Vulgata 43) — 1 Ao mestre do coro. Dos filhos 
de Coré. Maskil.

3 Nós, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios 
ouvidos, 

nossos pais contaram-nos 
a obra que fizeste nos seus dias 
nos dias antigos.

3 Tu, com a tua mão, expulsas as gentes, os
estabeleceste a eles (em seu lugar), 

destruídas as nações, os dilataste,
4 De facto, não foi com a sua espada que con 

quistaram este país, 
nem foi o seu braço que os salvou, 
mas a tua dextra e o teu braço, 
e a serenidade do teu rosto, porque os amaste»

5 Tu és o meu rei e o meu Deus, 
que deste as vitórias a Jacob.

6 Por ti rechaçámos os nossos adversários,
e em teu nome calcámos os nossos agressores.

7 Não foi DO meu arco que pus confiança, 
nem foi a minha espada que me salvou.

8 Foste tu que nos salvaste dos nossos adver 
sários,

e confundiste os que nos tinham ódio.
9 Em Deus nos gioriàvamos sem cessar, 

e o teú nome celebrávamos sempre.
10 Tu agora^ porém, repeliste-nos e cobriste-nos

de confusão, 
já  não sais, ó Deus, á frente dos nossos exér 

citos.
11 Fizeste-nos ceder diante dos nossos adversá 

rios,
e os que nos odeiam encheram-se de despojos 

13 Enlregaste-nos, como oveJhas para o mata 
douro,

dispersaste-Dos entre as nações.



embora

13 Vendeete o teu povo por preço vil 
e pouco lucraete em o ter vendido.

14 Tornaste-nos o opróbrio dos nosaoa viaiâàee; 
um objecto de escárnio a zoniflaríá para aque-

lea qtte^efltSd ao redor de nós.
45 Fizeste de nós a fábula das nações,

08 povos abanam a cabeça, escarnecendo de 
nós.

16 A  minha ignomínia està todo o dia diante de
mim,

e o meu rosto cobre-se de confusão,
17 à voz do que me afronta e vitupera,

Çor causa do inimigo e do opressor.
'odas estas coisas vieram sobre nós, 

e, ainda assim, não nos temos esquecido de ti, ^
nem violámos o teu pacto, Senhor,

19 nem o nosso coração tornou atrás (para seguir
os falsos deuses), 

nem se desviaram os nossos passos do teu 
caminho,

20 quando nos humilhasle no lugar da aflição, 
e nos cobriste de trevas.

21 Se tivéssemos ' esquecido o nome do nosso
Deus,

se tivéssemos estendido as mãos para algum 
deus estranho,

22 porventura Deus não teria averiguado tudo
isto?

Em verdade ele conhece os segredos do cora 
ção.

23 Mas, por amor de ti, somos entregues à morte
todos 08 dias, 

somos considerados como ovelhas para o ma 
tadouro.

24 Desperta! Por que dormes Senhor?
Acordai Não nos rejeites para sempre!

25 Por que escondes o teu rosto?
Esqueces-te da nossa miséria e da nossa opres 

são?
26 Porquanto a nossa alma está humilhada até

ao pó,
e o nosso peito conlo que está pegado à terra.

27 Levanta-te, Senbor, em nosso auxílio, 
e livra-nos pela tua misericórdia.

23. PoT amor de ti, para defender a tua causa sacada,
6 Senhor, sujeitamo-nos, todos os dias, a perigos de morte.

Súplica
ardente^



Epitalâmio real

45 (Vulgata 44) — 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a  melodia de < Os lírios >. Dos filhos de Coré. Maskil.
Canção de amor.

3 Saiu do meu coração uma palavra sublime: 
eu dedico ao rei este meu poema; 
a minha língua é (como) pena de ágil escriva.

3 Ultrapassas em formosura os filhos dos ho 
mens,

a graça derramou-se nos teus lábios: 
por isso te abençoou Deus para sempre.

4 Cinge a tua espada ao teu lado, ó (rei) pode 
rosíssimo, 

tua gala e teu ornato!
5 Avança triunfante em prol da fé e da justiça, 

e a tua dextra te ensine gloriosas façanhas.
6 As tuas setas são agudas, os povos subme 

tem-se a ti, 
os inimigos do rei perdem o ânimo.

7 0 teu trono, ó Deus, subsistirá por todos os
séculos;

o ceptro do teu reino é um ceptro de equidade.
8 Amas a justiça e aborreces a iniqüidade:

por isso te ungiu Deus, o leu Deus,
com óleo de alegria, de preferência aos teus 

companheiros.
9 (Perfume de) mirra, de aloés e cássia (exalam)

as tuas vestes; 
dos palácios de marfim o som das cítaras Le 

alegra.
10 Filhas de reis saem ao teu encontro,

a rainha está à tua dextra, ornada com ouro 
de Ofir.

11 Escuta, ó filha, e vê, inclina o teu ouvido, a  igreja
e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. esposa.

13 0  rei desejará a tua beleza:
ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem.

13 0  povo de Tiro vem com presentes;
o teu favor imploram os grandes do povo.

14 A  filha do rei entra toda formosa; 
tecidos de ouro são os seus vestidos.

45, A  interpretação messiânica deste salmo encontra-se 
em muitos comentadores, e principalmente em S. Paulo (Heb. 
1, 8).



15 E' apresentada ao rei coberta de recamadas
vestes;

as virgens que formam o seu séquito, suas 
companheiras, são-te conduzidas (ó rei).

16 Sáo conduzidas com alegria e com regozijo, 
entram no palácio do rei.

17 Aos teus pais sucederão os teus filhos; 
eslabelecê-los-às príncipes sobre toda a terra.

18 Recordarei o teu nome por todas as gera 
ções;

por isso os povos te louvarão pelos séculos 
dos séculos.

Filhos de 
ambos.

Dens nossa defesa e nossa força

46 (Vuigata 45) — 1 Ao mestre do coro, Dos filhos 
de Coré. Segundo a melodia de <As Virgens...» 
Cântico.

2 Deus é nosso refúgio e nossa força; 
grandemente se tem mostrado (nosso) auxílio

nas an gú stia s .
3 Por isso não tememos, ainda que a terra se

subverta,
e caiam os montes para o meio do mar.

4 Bramem e encrespem-se as suas águas, 
estremeçam os montes ao seu embate: 
o Sçnhor dos exércitos está connosco,
é uma cidadela para nós o Deus de Jacob.

5 As correntes dum rio alegram a cidade de
Deus,

o tabernáculo mais santo do Altíssimo.
6 Deus está no meio dela, não se abalará;

Deus a ajudará desde o raiar da manhã.
7 A s ' nações se amolinaram, os reinos se agi 

taram ;
(Deus) fez ouvir a sua voz e a terra se 

desagregou;
8 0 Senhor dos exércitos está connosco) 

o Deus de Jacob é a nossa cidadela.
9 Vinde, vede as obras do Senhor,

as maravilhas que operou sobre a terra.
10 ele quem reprime as guerras até à extre 

midade do mundo, 
quebra os arcos e faz em pedaços as lanças, 
e queima ao fumo os escudos.

Deus, 
refúgio 

de Israel.

Deus. 
refúgio 
de Sião.

Maravi 
lhas ope 
radas por 
Deus em 
favor do 
seu povo.



11 «DesÍBli e reconhecei que eu sou Dèus,
excelso entre as gentes, e excelso sobre (toda) 

a terra.»
13 0 Senhor dos exércitos está connosco;

0 Deus de Jacob é a nossa cidadela.

Louvem 
a Deus 

todos os 
povos da 

terra.

Futura
conversão

dos
pagãos.

Deas, rei TÍtoiioso, sobe ao trono

47 (Vulgata 46) — l  Ao mestre do coro. Dos filhos 
de Coré. Salmo.

3 Povos, batei todos palmas,
aclamai Deus com vozes de regozijo,

3 porque o Senhor é excelso e terrível, 
rei supremo sobre toda a lerra.

4 Submete os povos a nós,
(põe) as nações debaixo dos nossos pés.

5 Escolhe para nós a nossa herança, 
a glória de Jacob seu predilecto.

6 Sobe Deus entre (voees de) júbilo, 
o Senhor ao som da trombeta.

7 Cantai salmos a Deus, canlai; 
cantai salmos ao nosso rei, cantai.

S Porque Deus é o rei de toda a terra, 
cantai um hino.

9 Deus reina sobre as nações,'
Deus está sentado sobre o seu santo trono.

10 Os príncipes dos povos reuniram-se 
com o povo do Deus de Abraão.
Com efeito, de Deus são os grandes da terra; 
ele é imensamente excelso.

A glória de Deas manifestada na libertação 
da cidade (de Jerusalém )

48 (Vulgata) 47— 1 Cântico. Salmo. Dos filhos 
de Coré.

Deus, 3 Grande é o Senhor e multo digno de louvor,
refúgio cidade do nosso Deus.

0 seu monte santo, 3 colina insigne, 
é a alegria de toda a terra; 
o monte de Síão, nos çojãfíns do aquilão, 
é a cidade do grande rè i ',

47, 6. Sobe Deus... Deus como que tinha descido à terra 
para defender o seu povo, e em seguida subiu ao céu entre 
(vozes de) júbilo. É uma linguagem simbólica.

de Sião.



4 Deus nas suas cidadelas 
moslrou-se seguro baluarle.

5 De facto, eis que os reis se coligaram. Mira-
acometeram juntos (contra ela). libertação

6 Logo que a viram ficaram atônitos, da cidade, 
ficaram conturbados, fugiram.

7 0  terror apoderou-se dele ali mesmo,
(sentiram) dores como da mulher que està de

parlo,
8 como quando o vento do levante 

destroça as naus de TarsiS.
9 Como 0 ouvimos (de nossos pais), assim o

vimos,
na cidade do Senhor dos exércitos, 
na cidade do nosso Deus:
Deus a consolida para sempre.

10 Comemoramos, ó Deus, a tua misericórdia, acção°de 
dentro do teu templo. graças.

11 Como o teu nome, ó Deus, assim também o
louvor

se estende até aos confins da terra.
A tua dextra està cheia de justiça:

12 alegre-se o monle de Sião, 
regozijem-se as cidades de Judá, 
por causa dos teus juízos.

13 visitai Sião, andai à sua volta, 
contai as suas torres.

14 Contemplai as suas defesas, 
percorrei as suas fortalezas,
para que narreis às gerações vindouras

15 quão grande é Deus.
E’ o nosso Deus, eternamente, para sempre: 
ele nos guiará.

Problema da prosperidade dos iníquos

49 (Vuigata 48) —  1 Ao mestre do coro. Dos filhos 
de Coré. Salmo. ^ _

2 Ouvi todas isto, ó nações; eStiíTà̂ â
estai atentos, vós todos que povoais a terra, todos.

3 tanto 08 nascidos de plebeus, como os nobres, 
à uma juntamente o rico e o pobre.

4 A  minha boca yai proferir sabedoria,
e a meditação do meu coração (manifestará)

inteligência.



que os 
iníquos 

perecerão.

c a sua 
glória 

desapare 
cerá; os 
justos, 
porém, 
viverão 
eterna 
mente.

10
11

12

13

14

15

16

17

18 

19

20

Inclinarei o meu ouvido ao provérbio, 
resolverei o meu enigma ao som da lira.
Por* qiie hei-de temer eu nos dias maus, 
quando me circunda a iniqüidade dos insidia- 

dóres,
que confiam na sua opulência, 
e se gloriam na multidão das suas riquezas? 
Na verdade ninguém pode livrar-se a si próprio, 
nem dar a Deus o preço do seu resgate; 
o livrar a própria vida é coisa muitíssimo 

cara e nunca bastará 
para que possa viver sempre, sem ver a morte. 
Verá, com efeito, que morrem os sábios, 
o insensato e o néscio perecem igualmente, 
e deixam a oulros as suas riquezas.
Os sepulcros serão as suas habitações para 

sempre,
suas moradas de geração em geração, 
posto que tenham dado os seus nomes às 

terras.
De facto o homem não permanecerá na opit- 

lência:
é semelhante às alimárias que perecem.
Este é o caminho dos que presumem nèscia- 

men te,
e este é o fim dos que se deleitam na sua 

sorte.
Como (um rebanho de) ovelhas, são postos na 

morada dos mortos; 
a morte os apascenta, e os justos os dominam. 
Depressa desaparecerá a sua figura, 
e a habitação dos mortos será a sua morada. 
Deus, porém, livrará a minha alma da morada 

dos mortos, 
pois me tomará consigo.
Não te dê cuidado quando alguém enriquecer, 
quando crescer a opulência da sua casa: 
realmente, em morreudo^ nada l^vaÈrá consigo, 
nem a sua opulência descerá com ele.
Ainda que em vida se tenha felicitado (di- 

sendo):
«Hão-de celebrar-te, porque te trataste bem», 
irá para a morada de seus pais, 
que jamais veráo a luz.



21 0 homem que vive na opulência e não reflecte,
é semelhante às alimárias que perecem.

Verdadeiro ealto de Beas

õO (Vulgata 49) — 1 Salmo. Be Asa f.
Deus Seohor falou e convocou a terra 
desde o oriente até ao ocidente.

2 Desde Siáo, cheia de beleza, Deus resplande 
ceu;

3 ele, o nosso Deus, vem e não ficará em silên 
cio.

Um fogo devorador o precede, 
e ruge a tempestade em torno dele.

4 Chama do alto os céus e a terra, 
para julgar o seu povo :

5 «Congregai diante de mim os meus santos, 
que firmaram a minha aliança com o sacri 

fício. »
6 £ os céus anunciam a sua justiça, 

porquanto o próprio Deus é o juiz.
7 «Ouve. meu povo, e eu falarei,

ouve, Israel, e eu darei testemunho contra l i : 
Deus, o teu Deus sou eu.

8 Não te repreendo por causa dos teus sacrifí 
cios,

porque os teus holocaustos estão sempre diante 
de mim.

9 Não receberei de tua casa bezerro, 
nem cabritos dos teus rebanhos:

10 em verdade são minhas todas as feras das
selvas,

milhares de animais bà nos meus monles.
11 Conheço (como seu dono que sou) todas as

aves do céu, 
e tudo o que se move nos campos me é conhe 
cido.

12 Se tiver fome, não to direi a ti,
porque meu é o universo e aquilo que o en 

che.
13 Porventura comerei a carne dos touros, 

ou beberei o sangue dos cabritos?
14 Oferece a Deus um sacrifício de louvor, 

e paga ao Altíssimo os teus votos.
15 E invoca-me no dia da angústia: 

livrar-te-ei, e tu me honrarás.»

Aparição 
de Deus 

para 
julgar.

Os sacri 
fícios 

externos 
nada 
valem 
sem a 

piedade-



As pala- 16 Mas ao pecador diz Deus: 
mente não «Porque relatas tu os meus preceitos,

honram 6 teus (constantemente) a minha aliança na
a Deus. tua boca?

17 Tu que aborreces a disciplina,
e rejeitaste as minhas palavras 1

18 Se vias um ladrão, corrias com ele, 
e fazias sociedade com os adúlteros.

19 Soltavas a tua boca para o mal, 
e a tua língua urdia enganos.

20 Estando sentado, falavas contra teu irmão, 
e difamavas o filho da tua mãe.

21 Isto fizeste, e eu hei-de calar-me?
Julgaste que eu sou semelhante a ti? 
Arguir-te-ei e porei (tudo) diante dos teus

olhos.
22 Entendei isto, vós que vos esqueceis de Deus, 

não suceda que vos arrebate, e não haja
quem vos salve.

23 0  que oferece sacrifício de louvor {é o que)
me honra,

e ao que caminha com rectidão mostrarei a 
salvação de Deus.»

Confissão, promessa e súplica 
do pecador penitente

51 (Vulgata 50) — 1 Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide. 2 Quando o profeta Natan foi ter com ele, 
depois de haver pecado com Betsahé.

D pide 3 Tem piedade dè mim, ó Deus, segundo a tua
TecadoV^ misericórdia;

segundo a multidão das tuas clemências, apaga 
a miuha iniqüidade.

4 Lava-me inteiramente da minha culpa, 
purífíca-me do meu pecado,

5 Porque eu reconheço a minha maldade,
e o meu pecado está sempre diante de mim.

6 Pequei contra ti só,
fiz o que é mau diante dos teus olhos,

51, 6. Pequei... Os pecados cometidos contra o próximo, 
como foram os de Davide, ofendem mais a Deus do que o 
homem, porque toda a lei moral e todo o direito do homem 
vem de Deus, Por isso o perdão dado por Deus, mesmo sem o 
perdão do homem ofendido, não pode ser considerado uma 
injustiça.



para que te manifestes justo na tua sentença, 
recto DO teu juízo.

7 Eis que nasci na culpa,
e minha mãe coucebeu-me no pecado.

8 Eis que te comprazes na sinceridade do coração, 
e no meu íntimo me ensinas a sabedoria.

9 Asperge-me com o hissope, e serei purificado; 
lava-me, e me tornarei mais branco que a neve.

10 Faz-me sentir gozo e alegria, 
exultem os ossos que trituraste.

11 Aparta o teu rosto dos meus pecados 
e apaga todas as minhas culpas.

12 Cria em mim, ó Deus, um coração puro 
e renova em mim um espírito firme.

13 Não me arremesses da tua presença
e não retires de mim o teu espírito santo.

14 Dà-me a alegria da tua salvação
e revigora-me com um espírito generoso.

15 Eusinarei aos iníquos os teus caminhos, 
e 08 pecadores se converterão a ti.

16 Livra-me da pena do sangue, ó Deus, Deus
meu salvador; 

a minha língua exulte com a tua justiça.
17 Senhor, abrirás os meus lábios,

e a minha boca anunciará os teus louvores.
18 Com efeito, não te apraz o sacrifício;

e se te oferecesse um holocausto, não o 
aceitarias.

19 0  meu sacrifício, ó Deus, é um espírito
contrito:

não desprezaria, ó Deus, um coração contrito 
e humilhado.

20 Senhor, sê benigno com Sião por tua bondade, 
reconstruindo os muros de Jerusalém.

21 Então aceitaràs os sacrifícios legítimos, 
as oferendas e os holocaustos;
então oferecerão bezerros sobre o teu altar.

pede
absulviçãOi

promete
satisfação.

e sacrifí 
cios a 
Deus.

16. Livra-me do castigo que mereço por causa do san 
gue de Urias que fiz derramar.

18. Para o homicídio e adultério não estavam prescritos 
nem era costume oferecer sacrifícios propiciatórios, visto que 
•estes crimes eram castigados com a morte, que não podia 
ser infligida a Davide por ser rei.



O pode 
roso na 

iniqüidade

será des 
truído e 

rejeitado.

enquanto 
que o 

justo dará 
fruto.

Contra nm calanlador prepotente

52 (Vulgata 51) — 1 Ao mestre do coro. MasklL 
Be Bavide, 2 depois que Boeg Idumeu foi informar 
Saul, dieendo: Davide entrou em casa de Aquimeleque. 

3 Por que te glorias da tua malícia, 
ó infame prepotente?
A  toda a hora 4 maquinas a perdição, 
a lua língua é como navalha afiada, ó artí 

fice de enganos.
5 Amas mais o mal que o bem,

a mentira mais do que dizer o que é justo.
6 Amas todas as palavras perniciosas, ó língua

enganadora!
7 Por isso Deus te destruirá, 

te afastará para sempre,
te arrancará da tua tenda 
e te desarreigará da terra dos vivos.

8 Ve-lo-ão os justos e temerão, 
e dele se rirão dizendo:

9 «£ is  o homem que não tomou a Deus por sua
fortaleza,

mas que esperou na multidão das suas ri 
quezas

e se reforçou nos seus crimes.»
10 Eu, porém, sou como a oliveira verdejante na 

casa de Deus; 
confio na misericórdia de Deus para sempre. 

It Louvar-te-ei ( S e n h o r )  eternamente, porque 
actuaste, 

e pregarei o teu nome 
diante dos teus santos, porque é bom.

Corrupção geral e respectivo castigo

Vida dos 
ímpios.

53 (Vulgala 52) — l Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de <Mahalatp. Maskil. De Davide.

Diz o néscio no seu coração:
«Não à Deus.»

2 Perverteram-se (os homens), cometeram acções 
abomináveis; 

não há quem faça o bem.

52, 4. Como navalha afiada, que corta quando menos se 
pensa.



Deus olha do céu sobre os filhos dos homeus, 
para ver se há quem tenha senso e busque a 

Deus.
Todos juntamente se transviaram, se perver 

teram ;
não há quem faça o bem, não há sequer 

um 6ó.
Porventura não cairão em si os que praticam 

a iniqüidade,
08 que devoram o meu povo como quem come 

pão.
Tremeram de medo 
onde não havia que temer, 
porque Deus dispersou os ossos dos que te 

assediavam ; 
foram confundidos, porque Deus os rejeitou. 
O h ! venha de Sião a salvação de Israel! 
Quando Deus mudar a sorte do seu povo, 
regozijar-se-á Jacob, alegrar-se-à Israel.

Seu
castigo.

Implorando o aoxillo de Deos 
eontra os Inimigos

54 (Vulgata 53)— l Jo mestre do coro. Para  
instrumentos de corda. Maskil. De Davide, depois 
que os Zifeus foram ter com Saul e lhe disseram:

2 <Eis que Davide está escondido entre
3 Saiva-me, ó Deus, por teu nome,

e com 0 teu poder defeude a minha causa,
4 Ouve, ó Deus, a minha oração; 

atende às palavras da minha boca.
5 Com efeito, os soberbos levantaram-se contra

m im ,
homens violentos buscaram a minha vida; 
nâo puseram a Deus diante dos seus olhos.

6 Mas eis que Deus vem em meu auxílio, 
o Senhor sustenta a minha vida.

7 Faz reca ir  os  m a les  sob re  os  m eus in im ig o s , 
e exterm ina-OB p o r  tu a  fid e lid a d e .

8 £u te oferecerei um sacrifício voluntário, 
celebrarei o teu nome. Senhor, porque é bom.

9 Porquanto tem-me livrado de toda a tribulação, 
e 08 meus olhos viram confundidos os meus

inimigos.

Apelo a 
Deus.

Motivo e 
confiança.

Promessa
de

reconheci 
mento.



Davide 
pertur 

bado pelos 
inimigos,

abando 
nado por 

um amigo.

Contra Inimigos e falsos amigos

55 (Vulgata 54) — 1 Ao mestre do coro. Para ins 
trumentos de corda. MasMl. De Davide.

2 Ouve/ ó  Deus, a miuha oração,
e não te subtraias à miuha súplica,

3 atende-me e ouve-me.
Ando agitado na minha angústia, 
e estou couturbado 4 por causa da voz do 

inimigo,
(por causa) da vozearia do pecador.
Porque fazem cair a desgraça sobre mim, 
e acometem-me com ira.

5 0  meu coração está perturbado dentro de mim, 
e um pavor de morte cai sobre mim.

6 0  temor e o tremor vêm sobre mim, 
e o espanto me envolve.

7 E digo: Oh I se eu tivesse asas como a pomba, 
levantaria voo e encontraria descanso!

8 Sim, fugiria para longe, 
permaneceria no deserto.

9 Apressar-me-ia a buscar um refúgio, 
contra o furacão e a tempestade.

10 Dispersa, Senhor, divide as suas línguas, 
porque vejo a violência e a;discórdia na cidade:

11 Dia e noite a rondam sobre os seus muros,
e a iniqüidade e a opressão estão no meio dela.

12 No meio dela se armam ciladas,
e não deixam as suas praças a injúria e a 

fraude.
13 Se me tivesse ultrajado um inimigo, 

eu o teria suportado por certo,
se se tivesse levantado coutra mim aquele que 

me tem ódio, 
eu me teria escondido dele.

14 Mas eras tu, meu companheiro, 
meu amigo e meu familiar,

15 com quem vivia em doce intimidade,
com quem caminhava na casa de Deus entre 

a multidão em festa.
16 Yeuha a morte sobre eles,

e desçam vivos ao sepulcro,

55. 13-15. E n tre tantos m ales o que m ais a fl ig e  o cora 
ção é a am izade pèrfidam énte atraiçoada.

16. Desçam vivos... isto é. m orram  subitamente estando 
de saúde.



porque a malícia eslà nas suas moradas, no 
meio deles!

17 Eu porém clamarei a Deus, con fia  em
e o Senhor me salvará. Deus.

18 De tarde, de manhã e ao meio-dia, me lamen 
tarei e gemerei, 

e ele ouvirá a minha voz.
19 Restituirá a paz à minha alma, llvrando-a dos

que me assaltam, 
porque são muitos contra mim.

20 Deus me ouvirá, humilbá-los-á aquele que reina
desde sempre, 

porque não há mudança neles (para o bem), 
nem temem a Deus:

21 Estende cada qual as suas mãos contra os seus
familiares, 

viola o seu pacto.
22 Mais brando que a manteiga se manifesta o

seu semblante, 
porém seu coração quer a guerra.
As suas palavras são mais suaves que o azeite, 
porém, (na realidade), são espadas desembai- 

nhadas.
23 Descarrega sobre o Senhor os teus cuidados, 

e ele te sustentará:
não permitirá jamais que o justo vacile.

24 £  tu, ó Deus, os conduzirás 
ao poço da perdição:
08 homens sangulDârios e enganadores não 

chegarão à metade dos seus dias, 
eu, porém, espero em ti, Seohor.

Confiança em Deas do homem oprimido

56 (Vulgata 55)— 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de < A Pomba silenciosa das regiões distaU'- 
tes>. Be Davide. Miktãm. Quando os Filistens o pren 
deram em Gat.

2 Tem piedade de mim, ó Deus, porque o homem Descrição 

me calca os pés, 
combatendo sempre, me oprime. angustia.

21. A  in fide lidade dos am igos contrista-o mais que as 
ciladas dos inim igos.

23. São palavras que o pérfido  d iz ao seu adversário  
para o adorm ecer numa fa lsa  segurança.



3 Ob roeuB inimigos atropelam-me continuamente, 
porque são muitos os que pelejam contra mim. 
0 ’ Altíssimo, 4 quando o temor me invadir, 
eu porei a minha confiança em ti.

5 Em Deus, cuja promessa exalto, 
em Deus confio, nâo temerei:
que poderá contra mim o homem ?

6 Todo 0 dia me difamam,
todos 08 seus pensamentos são contra mim, 

para nie fazerem mal.
7 Juntam-se, armam ciladas,

espiam os meus passos, procurando tirar-me a 
vida.

Súplica 8 Dá-lhes o pago da sua iniqüidade,
em tua indignação derriba esses povos, 6 

Deus.
9 Tu anotaste os caminhos do meu desterro; 

foram recolhidas as minhas lágrimas no teu 
odre ;

não estão elas consignadas no teu livro?
10 Hâo-de retrocer os meus inimigos, 

sempre que eu te invocar;
eu o sei muito bem. Deus está por mim.

11 Em Deus, cuja promessa exalto^ 
em Deus confio, não temerei:
que poderá fazer contra mim o homem ?

12 Estou obrigado, ó Deus, aos votos que te fiz, 
oferecer-te-ei sacrifícios de louvor,

13 porque llvraste a minba alma da morte, 
e os meus pés da queda,
para que eu ande na presença de Deus à luz 

dos viventes.

Cheio de confianea no meio da perseguição

57 (Vulgata 56) — 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de <Não d e s t r ua s . . . D e  Davide. Miktãm. 
Quando, fugindo de Saul, se escondeu numa caverna.

5í», 5. Espécie de estrib ilho, que se repete no versícu lo
11. É um g r ito  de confiança e de esperança.

13. À luz dos v iventes  é a vida  presente, a ex istência  
terrena.

57, 1. N ão destruas. Estas palavras, que também se en 
contram  no princíp io dos salmos 57, 58 e 74, são, segundo 
alguns comentadores, as prim eiras pa lavras dum canto, cuja 
m elod ia  se devia  aplicar a estes quatro poemas.



2 Tem piedade de mim, ó  Deus, tem piedade de C onfia  no
mim, Senhor,

porque a minha alma se refugia em ti, 
e à sombra das tuas asas me acolho, 
até que passé a calamidade.

3 Clamo ao Deus altíssimo,
ao Deus que tanlo bem me tem feito.

4 Envie do céu (o seu auxilio) e salve-me, 
cubra de opróbrio os que me perseguem; 
envie Deus a sua graça e a sua fidelidade.

5 Estou jazendo no meio dos leões,
que devoram com avidez os filhos dos homens.
São lanças e setas os seus dentes, 
e espada afiada é a sua língua.

6 Manifesta-te excelso, ó Deus, sobre os céus, 
e brilhe a tua glória por toda a terra.

7 Armaram laços aos meus pés: 
deprimiram a minha alma.
Cavaram diante de mim uma cova:
(eles mesmos) caíam nela.

8 O meu coração, ó Deus, eelà firme, o meu ao qual
coração eslá firme: dagragas.

cantarei e entoarei salmos.
9 Desperta, minha alma; despertai, saltério e

citara! 
eu despertarei a aurora.

10 Louvar-te-ei entre os povos, Senhor; 
entoar-te-ei salmos entre as nações,

11 porque a tua misericórdia é (tãoj grande (que
chega) alé ao céu, 

e a tua fidelidade até às nuvens.
12 Manifesta-te excelso, ó Deus, acima dos céus, 

e brilhe a tua glória sobre toda a terra.

Contra os Juizes Injustos

58 (Vulgata 57) — l Ao mestre do coro. Segundo 
melodia de 4.Não destruas^».. De Davide. Miktãm.

2 Porventura, ó  poderosos, fazeis verdadeira- Sua in- 
mente justiça? jiu ítiça.

Porventura, ó filhos dos homens, é com recti 
dão que julgais?

9. D esperta re i a aurora , levan tar-m e-ei tão cedo que 
pareça despertar a aurora, para que também ela louve a Deus.



3 Ao contrário, vós cometeis iníquidades no
coração,

e as vossas mãos espalham injustiças na terra.
4 Extraviaram-se os impios desde o seio ma 

terno,
erraram, desde o seu nascimento, os que fa 

lam mentira.
5 Têm um veneno semelhante ao veneno das

serpentes,
ao veneno do áspide {que se fas) surdo, que 

fecha 08 seus ouvidos,
6 para não ouvir a voz dos encantadores, 

do encantador que encanta com mestria.
truição"  ̂ Deus, quebrai-lhes os dentes na sua pró 

pria boca;
ó Senhor, quebra as qtieixadas desses leões.

8 Desapareçam, como as águas que correm;
se atirarem as suas selas, que fiquem embo 

tadas.
9 Passem como a lesma que se vai dissolvendo, 

como aborto de mulher, que não viu o sol.
10 Antes que as vossas panelas se aqueçam ao

fogo do espinheiro verde, 
sejam eles arrebatados pelo vendaval.

11 Alegrar-se-à o justo ao ver a vingança; 
lavará os seus pés no sangue do ímpLo.

12 £ 08 homens dirão: «Deveras há recom 
pensa para o justo, deveras há um Deus 
que julga sobre a terra.»

Contra os inimigos rapaces e sanguinários

59 (Vulgata 58) — 1 A o  m es tre  do co ro . S e g u n d o  
a  m e lo d ia  de «  N ã o  d es tru a s  . . . »  D e D a v id e . M ic k tã m . 
Q u a nd o S a u l  m a n d o u  v ig ia r  a  s u a  ca sa  p a r a  o  m a ta r .  

£alva-me 2 Livra-me, meu i3eus, dos meus inimigos,
defende-me dos que se levantam contra mim.

3 Livra-me dos que praticam a iniqüidade, 
e salva-me dos homens sanguinários.

4 Eis, com efeito, que armam ciladas à minha
vida,.

conspiram contrá mim os poderosos.
Não há crime em mim nem pecado, ó Senhor:

58, 5-6. O seu coração está como que envenenado, já não 
quer ouvir conselhos nem repreensões.

7-10. Imagens muito expressivas.



5 sem que eu tenha culpa, irrompem e agri 
dem-me.

Desperta, vem ao meu encontro e considera 
(a  m in h a  in o c ê n c ia ),

6 pois tu. Senhor dos exércitos, és o Deus de
Israel.

Desperta, castiga todos esses povos,
não tenhas piedade de nenhum desses pérfidos.

7 V o lta m  à  ta rd e , la d ra m  com o cães  
e p e rc o r re m  a  c id a d e ;

8 Eis que se vangloriam com a sua boca, 
hã injúrias nos seus lábios:
«P o is  quem é que nos ouve?»

9 Mas tu. Senhor, es lãs a rír-te deles, 
zombas de todas essas gentes.

10 F o r ç a  m in h a , p a r a  t i  m e v o lto , 
p o rq u e  tu , ó D eus, és a  m in h a  c id a d e la ,

11 D eu s  m eu , m is e r ic ó rd ia  m in h a .
Venha Deus em meu auxílio,
faça que eu me deleite com a derrota dos 

meus inimigos.
12 Mata-os, ó Deus; para que não sirvam de tro 

peço ao meu povo, 
desbarata-os e derriba-os com a tua força, 
ó Senhor nosso escudo.

13 Um pecado da sua boca, é cada palavra dos
seus lábios; 

e fiquem presos na sua mesma soberba, e nas 
execrações e mentiras que dizem.

14 Extermina-os na tua indignação, extermina-os,
para que não mais existam, 

a fim de que se saiba que Deus reina sobre 
Jacob e até aos confins da terra.

15 V o lta m  à  ta rd e ; la d r a m  com o cães 
e p e rc o r re m  a  c id a d e ;

16 Vagueiam á busca de comer;
se Dão se fa rta rem , so ltam  u ivos .

17 Eu, porém, contarei a tua fortaleza, e eu ceie-
e de manhã exultarei em tua misericórdia, tu^m/se-

ricórdia.

59» 6. Não tenhoLs piedade, isto é, castiga-os para que se 
convertam.

7. Voltam aos seus atentados iniquos tod^  as tardes» 
como os cães vadios das cidades orientais, que, principal 
mente a essa hora, invadem as ruas, à procura de alimento.

8. Quem é que nos ouve? Reflexão que fazem os inimi 
gos» os quais negam que Deus se ocupa do seu proceder.



porque foste um amparo para mím, 
e um refúgio no dia da minha angústia.

18 Eu te cantarei salmos, força minha, 
porque tu, ó Deus, és a minha defesa, 
o meu Deus, a minha misericórdia.

Lamentações, confiança e preces depois 
da derrota do povo

60 (Vulgata 59)— 1 Ao mestre do coro. Segundo a 
melodia de <0  lírio da ie i. • . »  Miktãm. De Davide. 
Para ser aprendido. Quando 2 saiu a pelejar contra 
Aram Naharim, e contra Aram de Sohá, e quando Joab, 
no regresso, derrotou os Idumeus, 12.000 homens, no 
vale do sal.

o povo, 3 0 ’ Deus, repeliste-noB e destruiste os nossos
rfdoTfr  ̂ esquadrões.

Deus, tu te iraste : restaura-nos.
4 Abalaste a terra (de Israel) e a fendeste; 

repara as suas feridas, pois vacila.
5 Impuseste ao teu povo duras provas; 

deste-Dos a beber o vinho da vertigem .
6 Deste aos que te temem um estandarte, 

para que fugissem do arco;
7 para que sejam livres os tens amados, 

socorre-nos com a tua dextra, ouve-nos.
8 Deus falou no seu santuário:

«Exultarei e repartirei (à  minha vontade) 
Siquém, 

e medirei o vale de Sucot.
9 Minha é a tua terra Galaad, minba a terra de

Manassés,
Efraim é o elmo da minha cabeça, Judá o meu 

ceptro,
10 Moab é como que a bacia para me levar; 

poisarei o meu calçado sobre Edom, 
triunfarei da Filisteia.»

60, 3. Repeliste-nos... Davide, esquecendo as suas brilhan 
tes vitórias, só pensa nas humilhações que o povo de Deus 
sofria da parte dos Idumeus,

6. Deste... Há esperança de reparar a honra nacional. 
Deus deu aos Israelitas um estandarte para que, juntando-se 
em volta dele, evitem o perigo pVóximo e marchem em seguida 
vitoriosamente contra a Idumeia. Este estandarte moral é a 
protecção do Senhor.

10. Moab, Edom e Fílisteia, três nações vizinhas muito 
belicosas, cuja submissão é indicada com frases humilhantes.



11 Qaem me coaduzirà à cidade fortificada? 
Quem me levará até Edom ?

12 Quem, Beuão tu, ó Deue, que nos repeliste, 
tu, que já  não sais, ó Deus, à frente dos

nossos exércitos?
13 Dá-nos auxílio contra o inimigo, 

porque é vão o socorro dos homens.
14 Com Deus faremos proezas,

e ele calcará aos pés os nossos inimigos.

pede o au 
xilio de 
Deus que 
o desam 
parou.

0  rei exilado pede e é ouvido

61 (Vuigata 60) — 1 Ao mestre do coro. Para ins 
trumentos de corda. De Davide.

2 Ouve, ó Deus, o meu clamor, 
atende à minha oração.

3 Dos confins da terra clamo a ti, 
quando o meu coração desfalece.
Sobre um rochedo me elevarás, o sossego me 

darás,
4 porque és a minha defesa,

uma torre sólida contra o inimigo.
5 Oxalá eu possa habitar sempre no teu taber-

náculo;
aeolher-me-ei à sombra das tuas asas!

6 Em verdade, tu, ó Deus, ouviste os meus votos; 
deste-me a herança dos que temem o teu nome.

7 Acrescenta dias aos dias do rei,
06 seus auos sejam iguais a muitas gerações.

8 Reine eternamente na presença de Deus; 
manda-lhe graça e fidelidade, para que o

guardem.
9 Assim canlârei sempre o teu nome

e cumprirei os meus votos cada dia.

o  exilado 
pede a 

sua volta.

e o proloa- 
gamento 
da vida.

Sòmente se deve esperar em Deus

62 (Vuigata 61) — 1 Ao mestre do coro. Segundo 
Jduthum. Salmo. De Davide.

2 Só em Deus repousa a minha alma, 
dele vem a minha salvação.

3 Só ele é o meu rochedo e a minha salvação,
0 meu baluarte: por nada vacilarei.

4 Até quando arremetereis contra um homem 
tentareis todos derribá-lo,

A no 
única se 
gurança 
estÂ em 

Deus 
Salvador,



como a uma parede iuclinada, como a iim muro 
em ruína?

5 Sim, projectam precipitar-me do meu posto
elevado, 

comprazem-se na mentira; 
com a sua boca me bendizem, mas em seu 

coração maldizem.
6 Sòmente em Deus repousa, 6 minha alma, 

porque dele vem o que espero,
7 Só ele é o meu rochedo e a minha salvação, 

o meu baluarte: não vacilarei.
8 Em Déus está a minha salvação e a minha

g ló r ia ,
o rochedo da minha força: o meu refújgio 

está em Deus.
9 Espera riele, ó povo, em todo o tempo, 

expandi diante dele os vossos corações:
Deus é o nosso refúgio I

e não nos iQ Um sopro apenas são os filhos dos homens, 
falazes os filhos dos homens: 
postos na balança, vão acima, Iodos eles jun 

tos são mais leves que um sopro.
11 Não confiéis na opressão, nem vos vangloriéis

da rapina;
se as riquezas aumentarem, não prendais a 

elas o vosso coração.
12 Deus disse uma coisa; 

estas duas eu ouvi:
0 poder é de Deus, 13 e tua, ó Senhor, é a 

graça;
com efeito, retríbuirás a cada um segundo as 

suas obras.

Desejo de Deus, da nossa vida e salvação

63 (Vulgata 62) — 1 Salmo. De Davide, quando 
morava no deserta da Iduméa.

No deserto 2 0 ’ Deus, tu és 0 meu Deus:
Busco-te com solicitude; J
de ti está sedenta a minha alma, desejá-tct l̂a 

minha carne, como terra árida e sedenta, 
sem água.

3 Desta maneira te contemplo no santuário, para
ver o teu poder e a tua glória.

4 Porque a tua graça é melhor que a vidà,
OB m eus láb io s  te louvarão .



5  ÁBSim te bendirei em m inha v id a :  
invocando o teu nom e, levantarei as m inhas

mãos.
6 Como de banha e de gordura será saciada a

minha alma, 
e com lábios de júbilo te louvará a minha 

boca,
7 quando me lembrar de ti sobre o meu leito, Pensa sem- 

e sobre ti meditar durante as minhas vigílias. ^Deus” '
8 Em verdade le tornaste o meu auxiliador, 

e à sombra das tuas asas me regozijo.
9 A  minha alma está intimamente unida a ti, 

a tua dextra me sustenta.
10 Porém os que procuram lirar-me a vida. Prediz

entrarão nas profundidades da lerra. a ruína
11 Serão entregues ao poder da espada, inimigos

e virão a ser presa das raposas.
12 Entretanto o rei alegrar-se-á em Deus, 

gloriar-se-á todo o que jura por ele,
pois será fechada a boca aos que proferiam 

coisas iníquas.

Juízo de Deus acerca dos perseguidores pérfidos

64 (Vulgata 63)— 1 Ao mestre do coro. Salmo.
De Davide.

2 Ouve, ó Deus, a minha voz, quando me la- PedeauxN
mento; contra

livra a minha alma do temor do inimigo.
3 Defende-me da conspiração dos malignos, 

do tumulto dos que praticam a iniqüidade,
4 que afiam como espada as suas línguas, 

soltam como setas palavras envenenadas,
5 para, dos seus esconderijos, ferirem o ino- aos quais

cente, nada
para o ferirem de improviso, nada temendo.

6 Propõem-se obstinadamente uma obra má, 
conspiram para armar laços às ocultas, 
dizem: «Quem os verá?»

63. 6. Como de hanha... Imagem para simbolizar as 
graças particulares que Davide espera alcançar de Deus por 
meio da sua oração.

11. E virão a ser presa... Os seus corpos ficarão inse 
pultos como pasto de feras.

12. Que jura por ele, isto é, que lhe guarda fidelidade.



termi 
nando por 
ser des 
truídos.

10

11

Projectam infâmias, ocultam os planos arqui- 
tectadoB,

o espirito e o coração de cada um deles sâo 
iDsondáveis.

Mas Deus fere-os com setas, 
de improviso são feridos, 
e a sua própria lingua lhes prepara a ruína: 
todos 08 que os vêem abanam a cabeça.
E todos temem e proclamam esta obra de Deus 
e ponderam o que ele fez.
Alegra-se o justo no Senhor e refugia-se nele, 
e gloriam-se todos os de coração recto.

Solene acção de graças pelos benefieios 
de Deus

Liouvor
pela

remissão
dos

pecados.

pelo go 
verno de 
todas as 
coisas.

65 (Vulgata 64)— t Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davide. Cântico.

2 A  ti, ó Deus, é devido um hino em Sião, 
cum*pra-8e o volo a ti,

3 que ouves as preces.
A  ti vem lodo o mortal,

4 por causa das iniquidades.
Oprimem-nos os nossos delitos: 
tu 08 perdoas.

5 Bem-aventurado o que escolhes e tomas
para ti: 

ele nabita nos teus átrios.
Sejamos saciados dos bens da tua casa, 
da santidade do teu templo.

6 Tu nos ouves com justiça, entre prodígios
estupendos, 

ó Deus, Salvador noseo, 
esperança de todos os confins da terra, 
e dos mais longínquos mares,

7 que dás firmeza aos montes com a tua força, 
cingido de poder,

8 que aplacas o bramido do  ̂mar,
o bramido das ondas e o tumulto dos povos:

9 e 08 que habitam os confins da terra temem
pelos teus prodígios; 

enches de gozo os limites do oriente e do 
ocidente.

prezo.
64, 9. Abanam a cábeca, em sinal dc espanto e de des-



10 Visilaste a terra e a regaste,
encheste-a de grandes riquezas. dâ terra
0 rio de Deus está cheio de água; 
preparaste-lhes o trigo, 
porque assim preparaste a terra:

11 regaele os seus sulcos, 
desfizesle as suas glebas, 
amoleceste-a com as chuvas, 
abençoaste a sua semente.

12 Goroaste o ano com a tua bondade.
e os teus caminhos ressumam fertilidade.

13 Ressumam os pastos do deserto,
6 as colinas cingem-se de alegria.

14 Os prados revestem-se de rebanhos, 
e os vales cobrem-se de trígais: 
aclamam e cantam.

Hino para um sacrifíqip de acção de graças

6C (Vuigata 65)— 1 Ao mestre do coro. Cântico.
Salmo.

Aèlamai Deus, habitantes todos da terra,
2 cantai a glória do seu nome,

tributai-lhe m agnífico louvor. peio^seu
3 Dizei a Deus : Quão assombrosas são. Senhor, poder,

as tuas obras 1 
Por causa da grandeza do teu poder os teus 

inimigos lÍ8onjeiara-te.
4 Toda a terra te adore e te cante, 

cante o teu nome.
6 Vinde, e vede as obras de D eus:

operou coisas assombrosas entre os filhos dos 
homens!

6 Converteu o mar em terra firme ;
passaram o rio a pé enxuto; opê-
alegremo-noB, pois, nele 1 radas em

7 Domina com o seu poder para sempre,
08 seus olhos contemplam as nações: 
não se ensoberbeçam os rebeldes.

8 Bendizei, nações, o nosso Deus peio auxí-
e propagai o seu louvor cedido"na

9 (pois foi ele) que deu vida a nossa aJma provação,
e não permitiu que os nossos pés vacilassem.

10. o  r io  de D eus... Expressão poética para dizer que 
caiu muita chuva, trazendo à terra a fertilidade.



É preciso 
oferecer 
sacrifí 

cios, 
cumprir 
os votos,

o publicar 
os benefí 
cios divi 

nos.

10 Porquanto noB provaste, ó Deus;
com fogo nos acrisolaste, como se acrisola a 

prata;
11 íizeste-noB cair no laço;

pesada carga puseste às nossas costas;
12 tizesle passar homens sobre as nossas cabeças; 

passámos pelo fogo e pela água;
mas por fim deste-nos refrigério.

13 Entrarei na tua casa com holocaustos, 
pagar-te-eí os meus votos,

14 que os meus lábios pronunciaram,
que a minha boca proferiu na minha tribulação.

15 üferecer-te-ei holocaustos de ovelhas pingues
com gordura de carneiros: 

imolarei bois com cabritos.
16 Vinde, ouvi todos os que tem eis a Deus,

e eu vos narrarei quão grandes coisas ele fez 
à minha alma!

17 A minha boca clamou por ele, 
e louvei-o com a minba língua.

18 Se eu tivesse visto a iniqüidade no meu coração, 
o Senhor não.me teria ouvidoi

19 Mas Deus ouvíu-me,
atendeu à voz da minha súplica.

20 Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha
oração,

nem retirou de mim a sua misericórdia.

Pedido da bênção de Dens para annneiar
a fé bs gentes

67 (Vulgata 66) — 1 Ao mestre do coro. Para  ins 
trumentos de corda. Salmo. Cântico.

2 Deus tenha piedade de nós e nos abençoe; 
sereno nos mostre o seu rosto,

3 para que conheçam na terra.o seu caminho, 
e entre todas as nações a sua salvação.

4 Qloriflquem-te, ó Deus, os povos; 
glorifiquem-te todos os povos.

66, 10-12. Várias metáforas para indicar a gravidade do 
perigo dc que foi livre.

12. Fizeste passar... Os monumentos egipcios. assírios e 
babilónicos representam os vencedores esmagando sob as rodas 
dos seus carros de guerra* e sob as patas dos seus cavalos os 
inimigos estendidos no solo.



5 Alegrem-se e exultem as naçõe^, 
porquanto reges os povos com equidade, 
e governas as nações sobre a terra.

6 Gloriftquem-ie, ó Deus, os povos; 
glorifiquem-te iodos os povos.

7 A  terra deu o seu fruto: 
abençoe-noB Deus, o nosso Deus.

8 Abençoe-nos Deus,
e temam-no todos os confins da terra 1

Ylagem triunfal de Dens, do Egtpto 
ao monte Siâo

68 (Vulgata 67) — 1 Ao mestre do coro. De Davide.
Salmo, Cântico.

2 Levanta-se Deus, e sáo dispersos os seus
inimigos, iai-

6 fogem da sua presença os que o aborrecem, migoa;
3 Gomo se desvanece o fumo, assim eles se des 

vanecem ;
como se derrete a cera diante do fogo, assim 

perecem os pecadores diante de Deus.
4 Os justos, porém, regozijam-se, exultam na

presença de Deus, 
e deleitam-se na alegria.

5 Cantai a Deus, entoai salmos ao seu nome; 
aplanai o caminho àquele que avança pelo

deserto, 
cujo nome é «Senhor», 
e regozijai-vos diante dele.

6 Ele é o pai doe órfãos e o tutor das viúvas, 
é Deus em sua santa morada.

7 Deus prepara a casa para os desamparados, 
leva 08 cativos à prosperidade:
só 08 rebeldes ficam na terra ardente.

8 0* Deus, quando saisle à frente do teu povo', 
quando avançaste pelo deserto, diíSue*

9 a terra tremeu e até os céus dissolveram auxUiou o
perante Deus, seu povo;

tremeu o Sinai diante de Deus, Deus de Israel.
10 0 ’ Deus, tu enviaste uma chuva abundante

sobre a tua herança, 
e, estando ela extenuada, a reanimaste.

11 Nela habitou a tua grei,
na tua bondade, ó Deus, preparaste-la para ò 

pobre.



12 0 Senhor pronuncia uma palavra (de grande
eficácia);

é grande a mullidão dos mensageiros de no- 
vas alegres:

13 «O s reis dos exércitos fogem, fogem;
e as (mulheres) que estão em casa repartem 

os despojoB.
14 Quando descansáveis nos apriscos,

as asas da pomba brilhavam como prata, 
e como um amarelo de ouro as suas penas.

15 Enquanto o Omnipotente dispersava os reis
da terra, 

caíam as neves sobre o Sal mon.»
16 Os montes de Basan são elevados, 

os montes de Basan são escarpados:
17 ó montes escarpados, por que olhais com

inveja
o monte, no qual aprouve a Deus morar 
e no qual o Senhor habitará perpètuamente?

18 Os carròe de Deus são miríades, milhares e
milhares,

são milhares (de anjos) que se alegram; 
o Senhor vem do Sinai ao Santuário.

19 Subiste (ó Senhor) ao alto, levasle contigo
cativos, 

recebeste homens em tributo 
mesmo aqueles que não querem habitar com 

o Senhor Deus.
agora 20 Bendito seja o Senhor em toda a série dos

também .

o protege, Deus, noBsa salvação, leva as nossas cargas!

68, 13. Repártem os deapojos. Depois da vitória os solda 
dos reentraram no lar, carregados de despojos. E então as 
mães de família repartem esses dèapojos entre todos os seus.

14. Este versículo é muito obscuro, e tem sido explicado 
de vários modos.

Parece tratar-se das tribos que não tomaram parte na 
guerra (quando descansáveis), ocupadas cm apascentar os 
rebanhos, enquanto Israel (pomba) brilhava com a prata e o 
otiro que, como vencedor, tinha arrebatado ao inimigo, en 
quanto combatia com armas reluzentes. Outros explicam que 
a pomba significa a arca coberta de ouro.

15, Caiam as neves... os soldados inimigos caíam tão 
numerosos como flocos de neve.

16-17. As montanhas de Basan, situadas a nordeste ,da 
Palestina, formam \iina cordilheira considerável; O Salmista 
im á^ á -sé  a contemplar invejosas a pequena colinà de Sião, 
na qual Deus estabeleceu a sua residência.'



21 0 nosso Deus é um Deus que salva,
o Senbor Deus consegue escapar da morte.

22 Sim, Deus quebra a cabeça dos seus inimigos,
0 crânio cabeludo do que caminha nos seus

delitos.
23 0 Senbor diz; «D e Basan os farei voltar, 

eu 08 reconduzirei do fundo do mar,
24 para que possas banhar o teu pé no sangue

(dos iôua inimigos), 
e a língua dos teus cães tenha também a sua 

parle dos inimigos.»
25 Eles contemplam a tua entrada (triunfalh à eporisso

Deus. ^ é bendito.

a entrada do meu Deus, do meu rei, no san 
tuário.

2 6  Vão adiante os cantores, atrás os tocadores
de citara,

no meio as donzelas tocam címbalos.
2 7  «Bendizei Deus nas assembléias festivas, 

bendizei o Senbor, (os que sois da) estirpe de
Israel.»

2 8  Ali está (a  iriho de) Benjamim, o mais novo,
que as precede,

08 príncipes de Judá, com numeroso séquito,
08 príncipes de Zambulon, os príncipes de

2 9  0 ’ Deus mostra o teu poder, De^ven- 
o teu poder, ó Deus, que operas por nósl

30 Por causa do teu templo que está em Jerusalém, 
te ofereçam dons os reis.

31 Reprime a fera do canavial,
a manada dos louros com os novilhos dos 

povos;
prostrem-se com lingotes de prata (como tri 

buto) :
dissipa as nações que gostam de fazer guerra.

32 Venham os magnates do Egipto,
estenda a Etiópia as suas mãos para Deus.

f9. Nostra . . .  Davide pede a Deoa qae redobre de vigor para 
coneolidar a. obra do seu trianio.

31. A fera do canaeial, íb I o  é, o crocodilo oo o hipopótamo, 
emblemas célebres do figiplo, cajo rio sagrado povoavam. Davide 
pede a sobmiBS&o do £gipto, que era ama das nações mais perigo- 
sua para Israel.

Touros, os fortes, ob chefes, ob quais ob povos seguem como 
nooilhcB.

3<. A estender as suas mãos em atitude de adoração.



c será lou 
vado por 

eles.

33 Reinos da terra, cantai a Deus, entoai salmos
ao Senhor,

34 Que é levado pelos céus, pelos céus antigos I 
Eis que faz ressoar a sua voz potente:

35 «Reconhecei o poder de Deus ! »
Sobre Israel está a sua majestade, 
e sobre as nuvens o seu poder,

36 Temível é Deus, do seu santuário, o Deus de
Israel;

ele mesmo dá ao seu povo poderio e força. 
Bendito seja Deus!

Estando 
no meio 
de misé 

rias extre 
mas,

Freoe dum homem muito afUto 
pela eansa de Deus

69 (Vulgata 68) — 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de <0s lírios >. De Davide.

2 Salva-me, ó Deus,
porque as águas (da tribulação) chegaram-me 

ao pescoço,
3 Estou atolado num lodo profundo, 

e não encontro onde pôr pé; 
cheguei a um sítio de águas profundas, 
e já  as ondas me cobrem.

4 Estou cansado de gritar, 
enrouqueceu a minha garganta; 
desfaleceram os meus olhos
à espera do meu Deus.

5 São mais que os cabelos da minha cabeça, 
aqueles que me aborrecem sem razão,
são mais fortes que os meus ossos,
08 que me perseguem injustamente: 
porventura hei-de restituir o que não roubeit

6 0 ' Deus, tu conheces a minha insipiência, 
e 08 meus delitos não te sâo ocultos.

7 Não sejam confundidos por minba causa os
que esperam em ti,

Senhor, Senhor dos exércitos.
Não se envergonhem por minha causa,
08 que te buscam, ó Ileus de Israel.

69, Salmo messiânico em que Davide prediz os sofri 
mentos de Jesus na sua paixão.

6. Hei-de restituir, expiar faltas que não cometi?
6. Tu conheces... Jesus não tinha pecados pessoais, 

tomou sohre si os pecados de todos os homens.



8  P o is  p or l i  s o fr i a fron ta ,
foi coberto de confusão o meu rosto.

9 Tornei-me um estranho para os meus irmãos, 
e um desconhecido para os filhos de miuha

mãe.
10 Porque o zelo da tua casa me devorou, e por causa

e 08 opróbriòs dos que te insultavam, recaí-
ram sobre mim. de Deus.

11 Mortifiquei pelo jejum a miuha alma,
e isto tornou-se-me em opróbrio.

12 Tomei por vestido um saco,
e fui para eles objecto de escárnio.

13 Falam contra mim os que se sentam à porta
(da cidade), 

e escarnecem-me os que bebem viuho.
14 Porém, ó Senhor, a minha oração eleva-se pede a

a fí sua liber-
  tacão

no tempo da graça, ó Deus; 
ouve-me segundo a tua grande bondade, 
segundo o teu auxílio fiel.

15 Tira-me do lodo, para que não seja submer 
gido,

livra-me daqueles que me odeiam 
e da profundidade das águas (da tribulação).

16 Não me afoguem as ondas das águas, 
nem me obsorva o abismo, 
nem a boca do poço (de tantas misérias) se

feche sobre mim.
17 Ouve-me, Senhor, porque é benigna a tua graça; 

segundo a multidão das tuas comiserações
olha para mim,

18 não escondas o teu rosto do teu servo; 
ouve-me prontamente, porque estou angus 

tiado.
19 Aproxima-te da minha alma, resgata-a; 

por causa dos meus inimigos, livra-me.
20 Tu conheces o meu ppróbrio, a minha confu 

são e a minha vergonha; 
à tua vista estão todos os que me afligem.

21 0 opróbrio despedaçou o meu coração e des 
faleci ;

esperei que alguém se condoesse de mim, e 
não nouve ninguém ; 

esperei que alguém me consolasse, e não achei.
22 Misturaram fel na minha comida, 

e na minha sede apresentaram-me vinagre.



c o cas 
tigo dos 
inimigos.

prome 
tendo a 
Deus o 

seu louwor 
e o do 
mundo.

23 (Em castigo) torne-8e a sua meea um laço
para eles, 

e uma rede para os seus amigos.
24 Obscureçam-se os seus olhos para que não

vejam  ;
e faz que os seus flancos vacilem sempre.

25 Derrama sobre eles a tua indignação 
e o furor da tua cólera os alcance.

26 Devastada seja a sua morada;
e não haja quem habite nas suas tendas.

27 Porquanto perseguiram aquele que tu feriste, 
e agravaram a dor daquele que vulneraste.

> 28 Acrescenta culpas às suas culpas,
e não sejam proclamados justos diante de ti.

29 Sejam riscados do livro dos viventes, 
e não sejam inscritos com os justos.

30 Quanto a mim, sou mísero e cheio de dores; 
protege-me, ó Deus, com teu auxílio.

3| Glorífícarei o nome de Deus com cânticos, 
e proclamá-lo-ei com uma acção de graças.

32 E isto agradará a Deus mais do que um touro, 
mais do um novilho (já crescido) com chifres

e unhas.
33 Vede, ó humildes, e alegrai-vos,

e reanimai o vosso coração, vós que buscais 
a Deus.

34 Porque o Senhor ouve os pobres
e não despreza os que por amor dele estão 

em cadeias.
35 Louvem-no os céus e a terra,

08 mares e tudo o que neles se move.
36: Com efeito. Deus salvará Sião 

e ediflcará as cidades de Judá: 
morarão ali e possuirão.

37 A  descendência de seus (fiéis) servos a rece 
berá em herança; 

os que amam o seu nome habitarão nela.

23<29. O paciente pede que os seus perseguidores sejam 
punidos com a lei de talião, comum entre os antigo^, mas que 
depois o Evangelho (Mat. 5, 38-45) substituiu por outra mais 
suave, que é a lei da caridade.



Pedido do anxilio divino

70 (Vulgala 69) — 1 Ao mestre do coro. De Davide.
Fora memória. ^

2 Âpraza-te, ó Deus, libertar-me. Contra os
Senhor, apressa-te em me socorrer. mimigos.

3 Sejam confundidos e envergonhados 
08 que procuram tirar-me a vida,
Voltem atrás e sejam envergonhados, os que 

se com prazem nos meus males.
4 Retirem-se cheios de confusão.

08 que (insultando) me dizem : «Bem feito, 
bem feito!»

5 Regozijem-se e alegrem-se em ti Pelos
todos os que te buscam ; ele
e os que desejam o teu caminho digam sem- próprio,

pre:
« Glorifícado seja o Senbor!»

6 Eu, porém, sou miserável e pobre, 
ó Deus, Bocorre-me.
Tu és o meu protector e o meu libertador:
Senhor, não te demores.

Não me re]eiteB na minha velhice

71 (Vulgata 70)— 1 A ti, Senbor, me acolho:
não permitas que eu seja para sempre con- Senhor 

fundido;
2 segundo a tua justiça, põe-me a salvo e

livra-me;
inclina para mim o teu ouvido e salva-me.

3 Sê para mim rochedo de refúgio, cidadela
fortificada, para me salvares: 

em verdade, tu és o meu rochedo e a minha 
cidadela.

4 Deus meu, livra-me da mão do iníquio, 
do punho do malvado e do opressor:

-5 Com efeito, tu és a minha esperança, ó meu 
Deus,

Senhor, (tu és a ) minha esperança desde a 
minha mocidade.

Em ti me firmei desde o meu nascimento, 
tu és o meu protector desde o ventre de mi 

nha mãe: 
em ti esperei sempre.



7 Fui considerado por muitos como um pro 
dígio ;

tu, fosle, realmente, o meu poderoso pro 
tector.

8 A  minha boca estava cheia do teu louvor, 
da tua glória todo o dia.

9 Não me desampares no tempo da velhice; 
quando faltarem as minhas forças, não me

abandones.
10 Porque os meus inimigos falam contra mim, 

e 08 que me espiam conspiram contra mim,
11 dizendo: «Deus desamparou-o; 

perseguí-o e prendeí-o, 
porque não há quem o livre.»

12 0 ’ Deus, não te afastes de mim,
Deus meu, acode já em meu socorro*.

13 Sejam confundidos, pereçam os adversários
da minha vida; 

sejam cobertos de confusão e de vergonha, 
os que me procuram males.

14 £u porém esperarei sempre (em ti),
e cada dia contribuirei mais para teu louvor.

15 A  minha boca anunciará a tua justiça, 
todo o dia 08 teus auxílios:
nem sequer conheço a medida deles.

16 Hei-de narrar o poder de Deus,
Senhor, hei-de proclamar a justiça própria só 

de ti.
17 Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha juven 

tude,
e eu publico as tuas maravilhas (que tenho 

experimentado) até agora.
18 E também na velhice e na decrepiiude, 

ó Deus, não me desampares,
enquanto eu anunciar a força dp teu braço a 

toda esta geração, 
o teu poder a todas as (gerações) vindouras,

19 e a tua justiça, 6 Deus, que chega até aos
céus,

com a qual tão grandes coisas tens operado; 
ó Deus, quem é semelhante a tif

71, 7. Como um  prodíg io, como um objecto de admira 
ção, por causa dos meus extraordinários sofrimentos.

15. N em  seq uer conheço... Os auxílios que Deus prestou 
ao Salmista são inumeráveis.



90 Impuseste-me tribulações numerosas e ámar- 
gas:

far-me-ás reviver, e dos abismos da terra 
outra vez me tírarás.

21 Aumenta o meu prestigio, 
e consola-me de novo.

22 Eu também celebrarei, ao som da harpa, a
tua fidelidade, ó Deus, 

eu te cantarei salmos ao som da citara, ó 
santo de Israel.

23 Ao cantar os teus louvores, regozijar-se-ão os
meus lábios 

e a minha alma, que resgataste.
24 Também a minha língua anunciará todo o dia

a tua justiça, 
porque foram confundidos e envergonhados os 

que procuram fazer mal.

0 reino do Messias

72 (Vulgata 71)— l De Salomão.
O* Deus dá o teu poder de julgar ao rei, o Messia». 
e a tua justiça ao filho do rei:

2 governe o teu povo com justiça, 
e 08 teus humildes com rectidâo.

3 Levem os montes paz ao povo, 
e 08 outeiros justiça.

4 Protegerá oe humildes do povo, 
salvará os filhos dos pobres,
e esmagará o opressor.

5 E viverá tanto como o sol
e como a lua por todas as gerações.

6 Descerá como a chuva sobre a relva, 
como a chuva que penetra na terra.

7 Nos seus dias florescerá a justiça
e a abundância da paz, até que a lua deixe 

de existir.
8 E dominará de mar a mar, domíMrá 

e desde o rio (Eufrates) até às extremidades
da terra.

9 Diante dele se prostrarão os seus inimigos, 
e 08 seus adversários lamberão o pó.

72, 3., Os benéficos efeitos da paz e da justiga far-se-ão 
fiébtir 'nós' lugarés ordínàriamente meiios acessíveis a tais 
bénlà.



abençoará 
e sera 

abençoado,

Doxolo- 
gia do 

segundo 
livro.

10 Os reis de Tarsis e as ilhas oferecerão dons, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão presentes:

11 adorá-lo-ão todos os reis, 
todas as nações o servirão.

12 Com efeito, livrará o pobre que o invoca,
e o miserável que não tem quem lhe valha.

13 Usará de clemência com o desvalido e pobre, 
salvará a vida dos pobres:

14 da injúria e da opressão os livrará,
e o sangue deles será precioso a seus olhos.

15 Por isso viverá e lhe darão ouro da Arábia, 
e orarão sempre por ele,
e sem cessar o bendirão.

16 Haverá abundância de trigo na terra,
no alto dos montes os seus frutos murmure- 

jarão como o Líbano, 
e florescerão os habitantes das cidades como 

a erva dos campos.
17 0 seu nome será bendito pelos séculos; 

enquanto o sol resplandecer, subsistirá o seu
nome.

Serão benditas nele todas as tribos da terra, 
todas as nações o proclamarão bem-aventu 

rado.
18 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 

úuico que faz maravilhas.
19 Bendito seja para sempre o seu uome glorioso, 

e encha-se da sua glória toda a terra. Assim
seja, assim seja.

16. É predita uma grande abundância de trigo e uma 
grande multidão de homens.

19. O texto hebreu acrescenta a este versículo: Fim  da» 
preces d e Davide, filh o  d e Jesse. A  maior parte dos salmos 
deste segundo livro é atribuída a Davide.



LIVRO TERCEIRO

Enigma da felicidade dos impios 
e sua solnção

73 (Vulgata 72) — 1 Salmo. Be Asaf.
Quão bom é Deus para com os rectos, 
o Senhor para com os puros de coração!'

2 Os meus pés por pouco não vacilaram;
por pouco se não transvíaram os meus passos,

3 porque tive inveja dos impios,
ao observar a prosperidade dos pecadores.

4 Porque eles não lêm sofrimentos, 
são e gordo anda o seu corpo.

õ Não participam (pelo menos aparentemente) dos 
trabalhos dos mortais, 

nem como os outros são flagelados.
6 Pelo que os cinge a soberba como um colar, 

e envolve-os a violência como um vestido.
7 Brota a iniqüidade do seu crasso coração, 

trasbordam as ficções da sua mente.
8 Zombam e falam com maldade, 

altivos ameaçam opressões.
9 Abrem a sua boca contra o céu,

e a sua língua arrasta-se pela terra.
10 Por isto o meu povo se volta para eles, 

e sorve das suas águas abundantes.
11 Chegam a dizer; < Porventura Deus sabe isto, 

lem disto notícia o Altíssimo?»
12 Eis como são os pecadores,

e, (conttLdo) sempre tranqüilos, aumentam a 
sua fortuna.

13 Foi portanto inutilmente que conservei puro
o meu coração, 

e lavei na inocência as minhas mãos?

Felicidade 
temporal 
dos pe 
cadores.

Infelici 
dade dos 
Inocentes.

73, 2-3. O salmista esteve quase a ser vencido por uma 
grande tentação, que a vista da felicidade temporal dos ím 
pios tinha excitado na sua alma. Pouco faltou para que ele 
duvidasse da Providência, e se revoltasse contra ela.

10. P or isso muitos do m eu povo se  voltarão para o lado 
dos ímpios, seduzidos pela sua falsa felicidade. B estes mise 
ráveis apóstatas julgarão encontrar dias felizeç e numerosos 
(e sorve das su as abundantes águas...).

11. E  chegam  a dizer: os homens da plebe, seduzidos 
pela vida feliz dos ímpios, procurando justificar o seu próprio 
proceder. j



Fim mise 
rável dos 

pecadores.

Fim glo 
rioso dos 

justos.

O templo 
é profa 

nado pelos 
inimigoô.

14 Pois SOU flagelado a toda a hora 
e castigado todo o dia.

15 Se eu pensasse: «Hei-de falar com eles», 
seria um desertor da raça dos teus filhos.

16 Reflectia pois para compreender isto; 
pareceu-me porém coisa bastante difícil,

17 alé que entrei no santuário (íntimo) de Deus, 
e atendi ao fim de todos eles..

18 Na verdade, é sobre caminhos escorregadios
que os colocas, 

precipita-los na ruíua.
19 Ohl como tombara num momento, 

acabaram, foram consumidos de espantoso
terror I

20 Como um sonho, ao despertar, Senhor, 
assim, quando te Levantas, desprezarás a sua

aparência.
21 Quaudo se exasperava o meu espírito, 

e o meu coração se sentia aguilboado,
22 eu era um insensato e não compreendia, 

fui diante de li como um jumento.
23 Todavia, não; estarei sempre cootigo: 

tomaste-me pela minha mào direita,
24 Hás-de guiar-me com teu conselho,

e por fim hás-de receber-me na tua glória.
25 Quem lenho eu, lá no céu, fora de ti?

e, se estou conligo, a terra não me deleita.
26 Desfalece a minha carne e o meu coração;

o rochedo do meu coração e a mioba herança 
é Deus para sempre.

27 Com efeito, os que se apartam de li perecerão, 
aniquilas todos os que te são infiéis.

28 Mas para mim é bom estar junto de Deus, 
pôr no Senhor Deus o m.eu refúgio.
Publicarei todas as tuas obras
às portas da filha de Sião.

Lamentação, ao ver o santaário 
destruído, e preces

74 (Vuigata 7 3 ) -1  MasUl. Do Asaf,
Por que razão, ó Deus, nos desamparaste 

para sempre ?

1Í8-24. Com a morte desaparecerá para sempre, como um 
sonho, a felicidade dos maus.



(F o r  que ra e ã o )  se acende a tua ira contra as 
ovelhas do leu pasto?

2 Lembra-te da tua familia, que fundaste desde
a antiguidade, 

da tribo que para propriedade tua resgataste, 
do monte de Sião, em que estabeleceste a 

tua morada.
3 Dirige os teus passos para essas ruinas irre 

paráveis :
o inimigo tudo devastou no santuário.

4 Rugiram os teus adversários no lugar da tua
assembleia, 

arvoraram os seus estandartes como troféu.
5 Pareciam-se cora os que no bosque vibram o

machado,
6 e com o machado e o martele/ igualmente

despedaçam as suas portas.
7 Puseram fogo ao teu santuário;

na lerra profanaram o tabernáculo do teu nome.
8 Disseram no seu coração: «Destruámo-los

todos juntamente; 
incendiai todos oa santuários de Deus na 

lerra.»
9 Já não vemos os nossos prodígios, já  não há

um profeta (q u e  nos g u ie ) ;  
nem há entre nós quem saiba até quando.

10 Até quando, ó Deus, nos insultará o inimigo?
0 adversário há-de blasfemar sempre o teu

nome?
11 Por que retraia a tua mão? Apelo ao

Por que reténs a tua direita no leu seio? Deus
12 Deus, todavia, é  meu rei desde outrora, 

ele que opera a salvação no meio da Lerra.
13 Tu com o teu poder abriste o mar (Vermelho),

pisaste as cabeças dos dragões nas águas.
14 Tu quebraste as cabeças do Leviatã, 

déste-lo por comida aos monstros marinhos.
15 Tu fizeste brotar fontes e torrentes; 

tu secaste os rios caudalosos.
16 Teu é o dia, e tua é a noite ; 

tu fixaste a lua e o sol.

74, 4. Rugiram... impedindo assim o culto sagrado.
5-6. Referência à violenta destruição do templo.
Até quando durará esta calamidade.
13. As cabeças doa dragões, isto é, os Egípcios, que 

iam no encalço do povo de Deus.



17 Tu estabeleceste todos os limites da terra, 
o estio e o inverno, lu os formaste.

Oragão, 18 Lembra-te disto: o inimigo ultrajou-te. Senhor,
® povo insensato blasfemou do teu nome. 

divino. 19 Não abandones ao abutre a vida da tua rola,
e não esqueças para sempre as vidas dos teus 

pobres.
20 Olha para a tua aliança,

porque todos os esconderijos do país e os 
campos estão cheios de violência.

21 Não se volte confundido o humilde:
o p ob re  e o  d e s va lid o  lo u v a m  o  teu  n o m e.

22 Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa; 
lembra-te do ultraje que o néscio te dirige

conlinuamente.
23 Não te esqueças dos gritos dos teus adver 

sários :
o tumulto dos que se insurgem contra ti 

aumenta continuamente.

0  Senhor é  jn sto  ju iz  dos povos

75 (Vuigata 74) — 1 Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de < Não destruas. . . »  Salmo. De Asaf. 
Cântico.

Deus 2 NÓS te  e x a lta m o s . S en h o r, nós te  ex a lta m o s ,
justo juíz, lo u v a m o s  o  teu  n om e, n a rram os  as tu as  m a ra  

v ilh a s .
3 «Quando eu tiver fixado o tempo, 

julgarei com justiça (todas as coisas).
4 Embora a terra trema, e todos os que a

h ab itam ,
fu i eu  qu em  d eu  firm eza  às suas co lu n as , 

humi' 5 D ig o  aos  in so len te s  : «  N ã o  se ja is  in s o le n te s » ,
\n1nügos^ e aos ím p io s :  « N ã o  le v a n te is  a vossa  fro n te

s o b e rb a .»
6 Não levanteis com insolência a vossa fronte

contra o Altíssimo, 
não digais protérvias contra Deus.

7 Certamente nem do oriente nem do ocidente, 
nem do deserto nem dos montes (üos virá o

auxilio).
8 Deus é que é o ju iz :

a este  h u m ilh a , e à q u e le  exa lta .



9 Porque na mão do Senhor há um cálice, 
que espuma com vinho, cheio de (amarga) 

mistura:
«d á  a beber dele; sorverão até às fezes, 
beberão todos os ímpios da terra.»

10 Eu, porém, exultarei sempre, exalta o
cantarei salmos ao Deus de Jacob. seu povo.

11 E quebrarei todas as forças dos ímpios; 
será exaltada a fronte dos justos.

Hino trianfal depois duma grande vitória

76 (Vulgata 75) — 1 Ao mestre do coro. Para  
instrumentos de corda. Salmo. De Asaf. Cântico.

2 Deus deu-se a conhecer em Judá, Deus pôs
grande é o seu nome em Israel. guS^ra

3 O seu tabernáculo eslá em Salem, 
e a sua morada em Sião.

4 A li quebrou os raios do arco,
o escudo, a espada e as armas.

5̂  Resplandecente de luz, tu vieste, ó Poderoso, Md? que 
do alto dos montes eternos. utilizou.

6 Os de coração esforçado foram despojados, 
dormem o seu sono,
e desfaleceram as mãos de todos os valentes.

7 Só com a tua ameaça, ó Deus de Jacob, 
ficaram inertes carros e cavalos.

8 Tu és terrível, e quem te resistirá, 
perante o ímpeto da tua ira?

9 Do céu fizeste ouvir o teu juízo (contra os
Assírios),

a terra ficou espavorida e em silêncio,
10 quando Deus se levantou para fazer justiça, 

para salvar todos os humildes da terra.
11 0  furor de Edom te glorificará,

e os sobreviventes de Emat te festejarão.
12 Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cum 

pri-os ;
todos os que o rodeiam tragam oferendas a 

este (Deus) Terrível,
13 àquele que tira respiração aos príncipes, 

que é terrível para os reis da terra.

75, 9. Há um cálice, que é o símbolo dos castigos divinos.
Deus obriga cada um a beber a sua parte.



No tempo 
da tribu- 

lação,.

recorda-se 
das mara 
vilhas do 
Senhor.

Lamentação e conforto do poro aflito

77 (Vulgata 76) — l  Ao mestre do coro. Segundo 
Idithum. Be Asaf. Salmo.

2 A miuha voz sobe até Deus, e clamo,
a mluba voz sobe até Deus para que me ouça;

3 DO dia da miuha angústia busco a Deus. 
Estende-se a minba mão de noite (para éle)

sem se cansar, 
a minha alma recusa toda a consolação.

4 Ao recordar-me de Deus, gemo;
quando repenso (nos meus sofrimentos), o meu 

espírito desfalece.
5 Conservas em vigília os meus olhos, 

estou perturbado e uão posso falar.
6 Penso nos dias antigos,

06 anos afastados 7 eu recordo: 
medito (nisto) de noite em meu coração, 
refliclo, e o meu espírito esquadrinha.

8 «Porventura Deus há-de abandonar-nos, para
sempre,

e não voltará a ser-nos propício?
9 Porventura terá acabado para sempre a sua

graça,
ficará anulada a sua promessa por todas as 

gerações?
10 Porventura esqueceu-se Deus de usar de cle 

mência?
Porventura deteve, na sua ira, a sua miseri 

córdia?»
11 Então eu digo: «Esta é a miuha dor: 

está mudada a dextra do Altíssimo.»
12 Lembro-me das obras do Senhor,

sim, recordo-me das tuas maravilhas de outrora.
13 Medito em todas as tuas obras

e vou reflectindo sobre as tuas proezas.
14 0  leu caminho, ó Deus, é santo:

que deus hã grande como o nosso Deus?
15 Tu és o Deus que opera maravilhas,

fizeste conhecer entre os povos o teu poder.
16 Redimiste com o teu braço o teu povo,

OB filhos de Jacob e de José.

77, 6. Dias antigos e anos afastados têm a mesma signi 
ficação de tempo passado, em que o Salmista e o seu povo 
eram felizes. No meio da desgraça, o Salmista gostava de 
recordar a sua passada felicidade.



17 Viram-te as águas (do mar Vermelho), ó Deus, 
viram-te as águas: tremeram
e agitaram-se as oodas.

18 As nuvens descarregaram águas a torrentes, 
as nuvens fizeram soar a sua voz,
e voaram as tuas setas.

19 0  teu trovão ribombou no turbilhão, 
os relâmpagos iluminaram o mundo: 
abalou-se e tremeu a terra.

20 Pelo mar abriu-se o teu caminho,
e 0 teu atalho pelo meio das muitas águas, 
sem aparecerem os teus vestígios.

21 .Couduziste o teu povo como um rebanho, 
pela mão de Moisés e de Aarão.

Beneflelos de Beus, Ingratidão do povo 
de Israel

78 (Vuigata 77)— 1 MaskiL De Asaf.
Escuta, povo meu, o meu ensinamento; Exorta a
inclina os teus ouvidos às palavras da minha

boca. dam.
2 Abrirei em parábolas a minha boca,

Sublicarel os enigmas dos tempos antigos.
I que ouvimos e aprendemos, 

e o que nossos pais nos contaram,
4 não o ocultaremos aos seus filhos, 

narraremos à geração vindoura
os louvores do Senhor, o seu poder 
e as maravilhas que fez.

5 Ele fixou uma regra em Jacob, 
estabeleceu uma lei em Israel,
(no sentido de) que tudo o que ordenou aos 

nossos país, 
eles o fizessem conhecer a seus filhos,

6 para que o saiba a geração vindoura, os filhos
que hão-de nascer, 

e estes se levantem e contem também a seus 
filhos,

7 para que ponham em Deus a sua esperança, 
e não se esqueçam das obras de Deus,
mas observem os seus mandamentos;

18. Aa tuas setas, isto é, os raios.
20. Sem aparecerem... Depois da passagem miraculosa do 

mar Vermelho, as águas recaíram sobre si mesmas, apagando 
todos os vestígios.



Benefícios 
de Deus, 
e ingrati 

dão de 
Israel.

Não se 
esqueça a 
passagem 
pelo mar 

e pelo 
deserto.

8 para que não sejam como seus pais, 
uma geração rebelde e contumaz:
uma gera(^o, que não teve coração recto, 
nem espírito fíel a Deus.

9 Os filhos de Efraim, que lutavam com o
arco,

voltaram costas no dia da batalha.
10 Não guardaram a aliança feita com Deus, 

recusaram andar na sua lei,
11 esqueceram-se das suas obras

e das maravilhas que fez à vista deles.
12 Diante de seus pais fez maravilhas

na terra do Egipto, no campo de Tanis.
13 Dividiu o mar, por ele os fez passar, 

e conteve as águas como um dique.
14 Guiou-os de dia por meio duma nuvem, 

e toda a noite com resplendor de fogo.
15 Fendeu as pedras no deserto,

e deu-lhes a beber água, como ondas abuu- 
dantes.

16 Fez brotar arroios da pedra, 
e correr as águas como rios.

17 (Apesar disto) continuaram a pecar contra
ele,

a ofender o Altíssimo no deserto.
18 Tentaram a Deus nos seus corações, 

pedindo iguarias que fossem do seu gosto.
19 E falaram contra Deus.

Disseram: «Porventura poderá Deus preparar 
uma mesa no deserto?

20 Sem dúvida ele feriu a pedra, e correram
águas, manaram torrentes; 

porventura poderá também dar pão, ou pre 
parar carne para o seu povo?»

21 Por isso o Senhor, ao ouvir isto, ardeu em
ira,

e um fogo se acendeu contra Jacob, 
e cresceu a ira contra Israel,

22 porque (os israelitas) não creram em Deus, 
nem esperaram no seu auxilio.

23 Porém, do alto mandou às nuvens 
e abriu as portas do céu;

78, 9. Os filhos de Efraim . Os profetas dão muitas vezes 
o nome de Efraim às dez tribos separadas da tribo de Judá.

21. E um fogo... Alusão ao incidente terrível contado no 
Núm. 11, 1-3.



24 fez chover sohre eles maná para comerem, 
deu-lhes um pão do céu.

25 0 homem comeu o pão dos fortes: 
enviou-lhes víveres até à saciedade.

26 Levantou no céu o vento leste
e enviou com o seu poder o vento sul.

27 Fez chover sobre eles carnes ( tã o  a b u n d a n te s )
como pó, 

aves de penas como areia do mar,
28 qué caíram no meio dos seus acampamentos, 

em redor das suas tendas.
20 Comeram c fartaram-se plenamente.

Assim (D e u s ) satisfez o desejo deles.
30 Todavia, ainda não tinham acabado de saciar

o seu apetite, 
ainda estavam as iguarias na sua boca,

31 quando a ira de Deus se inflamou contra eles 
e matou os mais robustos dentre eles, 
derribou os jovens de Israel.

32 Depois de tudo isto, voltaram a pecar, 
não creram nas suas maravilhas.

33 E consumiu ràpidamente os seus dias,
e 08 seus anos com extermínio repentino.

34 Quando os feria de morte, buscavam-no: 
coovertendo-se, buscavam a Deus;

35 lembravam-se que Deus era a sua rocha
(de defesa), 

que 0 Deus altíssimo era seu redentor.
36 Porém enganavam-no com a sua boca, 

com a sua língua lhe mentiam.
37 0 seu coração não era recto com ele, 

nem eram fíéis à sua aliança.
38 Mas ele, misericordioso, perdoava a sua culpa,

não .08 destruía; 
conteve muitas vezes a sua ira, 
não descarregou (contra eles) todo o seu furor»

39 Lembrou-se que eram carne (frágil), 
um sopro que passa e não volta.

40 Qüantas vezes o provocaram no deserto, 
o contristaram na solidão I

41 E voltaram a tentar a Deus,
a exacerbar o santo de Israel.

24-25. Pão do céu, porque descia do céu. A Sagrada 
Eucaristia, de que o maná é símbolo, é um pão muito mais 
celeste e forte (João 6, 30 e segs.).



03 prodí 
gios ope 
rados no 
Egipto,

e na terra 
de 

Canaan.

42 Não se lembraram do que ele tinha feito
no dia em que os libertou da mão do opressor,

43 quando fez resplandecer no Egipto os seus
prodígios,

e as suas maravilhas no campo de Tauis,
41 quando converteu em sangue os seus rios 

e os seus arrolos, para que não pudessem 
beber deles.

45 Enviou contra eles moscas, que os devoraram, 
e rãs, que os infestaram;

46 entregou as suas colheitas ao pulgão,
e o fruto do seu trabalho ao gafanhoto.

47 Destruiu com saraiva as suas vinhas, 
e os seus sicómoros com geada.

48 E entregou à saraiva os seus jumentos, 
e os seus rebanhos aos raios.

49 Descarregou sobre eles o furor da sua ira, 
a indignação, o furor e a tribulação:
um tropel de portadores de calamidade.

50 Abriu caminho à sua ira, 
não os preservou da morte,
e entregou os seus animais à peste.

51 Feriu todo o primogênito no Egipto,
as primícias dos seus partos, nas tendas de Gam.

52 E fez sair o seu povo como ovelhas,
e guiou-os como um rebanho no deserto.

53 Conduziu-os seguros e não temeram, 
e o mar cobriu os seus inimigos.

54 E fez que chegassem à sua terra santa,
aos montes que ele adquiriu com a sua dextra.

55 Expulsou de diante deles as gentes, 
e repartiu-ihas por sorte em herança,
e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel.

56 Eles, porém, tentaram e provocaram de novo
ao Dens Altíssimo 

nâo guardaram os seus preceitos.
57 Fraquejaram e prevaricaram como seus pais, 

desviaram-se como um arco que falha.
õ8 Excitaram-uo à ira nas suas colinas,

e com 08 ídolos que esculpiram inflamaram- 
-lhe o zelo.

59 Ouviu-os Deus, ardeu em furor 
e repudiou asperamente Israel.

55. Repartiu-lhas, isto é, o território dessas gentes 
expulsas.

58. Nas suas colinas, onde prestavam culto aos idolos.



€0 E abandonou a morada de Silo,
o tabernáculo, onde habitava entre os homens.

61 E entregou ao cativeiro (a Arca que era) a
sua força,

e (colocou) a sua glória nas mãos do inimigo.
62 Entregou o seu povo à espada, 

indignou-se contra, a sua herança.
63 O fogo devorou os seus jovens,

e as suas virgens não celebraram desposórios.
64 Ob seus sacerdotes pereceram à espada,

e as suas viúvas não derramaram lágrimas.
65 E 0 Senhor despertou como de um sono, 

como um guerreiro dominado pelo vinho.
66 E feriu os seus inimigos pelas costas: 

inflígiu-lhes uma eterna ignomínia.
67 E rejeitou o tabernáculo de José, 

e não escolheu a tribo de Efraim,
68 Mas escolheu a tribo de Judá, 

o monte de Sião que amou.
69 Edificou o seu santuário, como um céu, 

na terra que fundou para sempre.
70 Escolheu Davide, seu servo,

e tomou-o do meio dos apriscos das ovelhas:
71 chamou-o, quando ia atrás das que amamen-

tavam,
para que apascentasse Jacob, seu povo, 
e Israel, sua herança.

72 E ele apascentou-os segundo a integridade do
seu coração, 

e com a prudência das suas mãos os con 
duziu.

Lamentos sobre a destruição de Jernsalém

79 (Vulgata 78)— 1 Salmo. De Asaf.
0 ’ Deus, vieram as nações à tua herança, ^caíami
contaminaram o teu santo templo, dade.
reduziram Jerusalém a um montão de ruínas.

2 Deram os cadáveres dos teus servos em pasto
às aves do céu, 

as carnes dos teus santos aos animais da 
terra.

3 Derramaram o seu sangue como água à roda
de Jerusalém, 

e não havia quem lhes desse sepultura.



Petição do 
auxilio 
divino.

e do cas 
tigo dos 
inimigos.

10

11

12

13

Tornámo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, 
o escárnio e a mora daqueles que nos rodeiam. 
Até quando, Senhor? Permanecereis irado 

sempre?
0 teu zelo arderá sempre como o fogo? 
Derrama a tua ira sobre as nações, que te náo 

conhecem,
e sobre os reinos que não invocam o teu nome. 
Com efeito eles devoraram Jacob, 
e devastaram a sua morada.
Não recordes contra nós as culpas dos nossos 

antepassados, 
venha, quanto antes, ao nosso encontro a tua 

misericórdia, 
porque estamos reduzidos a grande miséria. 
Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, para 

glória do teu nome, 
livra-nos, e perdoa os nossos pecados, por 

amor do teu nome.
Para que hão-de dizer as gentes: «Onde está 

o Deus deles?»
Seja notória entre as gentes, diante dos nossos 

.olhos,
a vingança do sangue dos teus servos, que 

tem sido derramado.
Chegue à tua presença o gemido dos cativos; 
com 0 poder do teu braço livra os condena 

dos à morte.
Retribui aos nossos vizinhos, sete vezes no 

seu seio,
o opróbrio que eles te fizeram, Senbor.
Nós, pòrém, teu povo e ovelhas de teu pasto, 
nós te glorífícaremos para sempre; 
de geração em geração publicaremos os teus 

louvores.

Prece em favor da vinha mística do Senhor, 
assolada e devastada

80 (Vulgata 79)— l Ao mestre do coro. Segundo 
a melodia de <0  lirio da lei...>  De Asaf. Salmo. 

o Senhor 2 Tu que apascentas Israel, atende,
Sércitos, 9^® conduzes José como um rebanho.

80, 2. A tribo de José representa aqui as dez tribos 
separadas de Judá. das quais era cabeça. O direito de primo- 
genitura de Ruben passou para José (I Cron. 5, 1).



Tu que estás sentado sobre os querubins, ma 
nifesta-te cora esplendor.

3 diante de Efraim, Benjamim e Manassés.
Desperta o teu poder,
e vem para nos salvar.

4 0 ’ Deus, restaura-no8
e mostra-nos sempre o teu rosto, para que 

sejamos salvos.
5 Senhor Deus dos exércitos, até quando esta 

rás irado, 
n ão  obstante o teu povo orar?

6 ALimentaste-lo com pão de lágrimas, 
deste-lhe a beber lágrimas com abundância.

7 Fizeste de nós um objecto de disputa para os
nossos vizinhos, 

e os nossos inimigos fazem escárnio de nós.
S Deus dos exércitos, restaura-nos

e mostra sereno o teu rosto, para que sejamos 
salvos.

9 Uma videira arrancasle do Egipto, a sua
expulsaste as gentes e a plantaste. troran o '

10 Preparaste-lhe o terreno; rescente,
ela lançou raízes e encheu a terra.

11 A  sua sombra cobriu os montes,
e 08 seus sarmentos os cedros de Deus.

12 Estendeu a sua ramagem até ao mar, 
e até ao rio os seus rebentos.

13 Para que destruiste a sua cerca, agora
de modo que a vindimém todos os que pas- destnfíia

sam pelo caminho,
14 e a devaste o javali da selva,

e se apascentem nela as bestas do campo?
15 0 ’ Deus dos exércitos, volta-le,

olha do alto do céu e vê, visitc.
visita esta videira.

16 Protege aquela que a lua dextra plantou, 
e o rebento que para li fortaleces te.

17 O b  que  a  incendiaram  e talaram  
pereçam  ante a am eaça do  teu rosto.

18 Esteja a tua mão sobre o homem da tua
dextra,

sobre o filho do homem que para ti fortaleceste.

9. José é comparado a uma videira frondosa. A alegoria 
da vinha ou da videira é muito freqüente na Sagrada Es 
critura.

18. Esteja a tua mão..., protege o povo de Israel.



19 Não nos afastaremos mais de ti;
tu DOS coDservaràs a  v ida, e proclam arem os  

0 teu nom e.
20 Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos

e tnosira-nos sereno o teu rosto, para que seja 
mos salvos.

Hino e advertência nnm dia solene de festa

Celebre 
Israel as 

festas 
com santo 

fervor.

O próprio 
Deus con 
vida Israel 

à fideli 
dade para 
com ele.

81 (Vulgata 80) — l  Ao mestre do coro. Segundo a 
melodia de «  Os lagares. . . »  De Asaf.

2 Regozijai-vos em Deus, nosso protector, 
aclamai o Deus de Jacob.

3 Tocai 0 saltério e pulsai o tímpano, 
a citara melodiosa e a lira.

4 Tocai a trombeta oa neoménia, 
no plenilúnio, nosso dia solene,

5 porque é um preceito para Israel, 
e uma ordem do Deus de Jacob.

6 Prescreveu esta lei a José, 
quando saiu da terra do Egipto.
O u v i um a lin g u a  q u e  n ão  en ten d ia :

7 «Libertei os seus ombros do fardo:
as suas mãos deixaram o cesto (com que ser 

viam nas obras).
8 Na tribulação clamaste, e eu te livrei;

do interior duma nuvem trovejante te res 
pondi,

Srovei-te junto das águas de Meríba.
>uve, povo meu, e eu te advertirei:

Oxalá que me ouças, ó Israel!
10 Não haverá em ti deus alheio, 

nem adorarás deus peregrino:
11 Eu sou o Senhor teu Deus, 

que te tirei da lerra do Egipto; 
abre a tua boca, e eu a encherei.

12 Mas o meu povo não ouviu a miuha voz, 
e Israel não me obedeceu.

81, 4. A Neoménia (novilúnio) era celebrada com sacrifí 
cios especiais, durante os quais se deviam tocar as trombetas

6. Uma língua..., isto é, a voz de Deus.
8. Meriba. Estação do deserto tristemente célebre por 

uma revolta dos hebreus.
11. E eu a encherei, isto é, dar-te-ei uma grande recom 

pensa.



13 Por isso abandonei-os à dureza do seu coração, 
andem segundo o seu parecer.

14 Se o meu povo me tivesse ouvido,
se Israe l tivesse andado  nos m eus cam inhos,

15 eu depressa humilharia os.seus inimigos, 
voltaria a minha mão contra os seus adversá 

rios:
16 08 que odeiam o Senhor, o adulariam, 

e a sua sorte duraria para sempre,
17 Por outro lado, a ele (ao meu povo) alimen 

tá-lo-ia com a flor do trigo, 
e saciá-lo-ia de mel saído da rocha. >

Condenação dos juizes Iniqnos

82 (Vulgata 81) — 1 Salmo. De Asaf.
Deus levanta-se no conselho diviúo;
julga DO meio dos deuses (ou juiees da terra).

2 «A té  quando julgareis injustamente, 
e favorecereis a causa dos ímpios?

3 Defendei o oprimido e o órfão, 
fazei justiça ao humilde e ao pobre.

4 Libertai o oprimido e o indigente, 
arrancai-o das mãos dos ímpios.»

5 Não sabem nem entendem (os seus deveres),. 
andam nas trevas:
são aba lados tddos os fundam entos da terra»

6 Eu disse: «Sois deuses.
e todos filhos do Altíssimo.

7 Mas vós como homens morrereis, 
caireis como um príncipe qualquer.»

8 Levanta-te, ó Deus, julga a terra,
pois de direito são tuas todas as gentes.

17. ...Alimentá-lo-ia com a flor do trigo, saciá-lo-ia de 
mel saído da rocha... isto é, dum alimento miraculosamente 
dado por Deus, como outrora no deserto.

82, 1. São aqui chamados deuses os juizes do povo,. os 
quais, como representantes de Deus, e com a sua autoridade, 
julgavam e governavam. Deus citou-os para comparecer ante 
o tribunal divino {conselho divino) .

h.Todos os fundamentos... Sendo a justiça o fundamento 
da ordem entre os povos, quando ela desaparece, tudo cal em 
ruinas.



Querem
perder
Israel,

e por Ifeso 
sejam ani 
quilados.

Oração contra os inimigos eoligados 
contra o povo

83 (Vuigata 82) — 1 Cântico. Salmo. Be Asaf.
2 Não emudeças Seuhor;

não estejas calado, ó Deus, nem inactivo!
3 Eis, com efeito, que os teus inimigos 

se amotinam,
os que te odeiam levantam a cabeça.

4 Formam desígnios maus contra o teu povo 
e conspiram contra os teus protegidos.

5 Dizem: «Vinde, exterminemo-los, para que
não formem um povo, 

para que não haja mais memória do nome de 
Israel. >

6 Sim, tomam decisões unânimes, 
e fazem aliança contra ti:

7 as tendas de Edom e os Ismaelitas,
Moab e os Agarenos.

8 üebal, Amon e Amaiec,
a Filisteia e os habitantes de Tiro;

9 também os Assírios se coligaram com eles, 
prestaram o auxílio dos seus braços aos filhos

de Lot.
10 Faz-lhes como a Madian,

como a Sisara e a Jabio, na torrente de Gison.
11 Foram exterminados em Endor, 

tornaram-se como o esterco da terra.
12 Trata os seus príncipes como {trataste) Oreb

e Zeb,
como Zebee e Salmana, todos os seus capitães,

13 08 quais tinham dito: « Apoderemo-nos das
terras de Deus.»

14 0 ’ meu Deus, torua-os semelhantes às folhas
levadas pelo torvelinbo, 

semelhantes à palheira diante do vento.
15 Como fogo que queima uma selva, 

como chama que iucendeia os montes,
16 assim os persegue com a tua tempestade, 

aterra-os com a tua procela.
17 Cobre os seus rOstos de ignomínia, 

para que busquem o teu nome, Senhor.

83, 17. Para que busquem o teu nome. Resultado final 
da derrota. Os inimigos que sobreviverem, impressionados com 
a vitória miraculosa do Senhor, submeter-se-ão humildemente 
a ele. Esta consoladora profecia explica o verdadeiro carácter



18 Sejam envergonhados e perturbados para sem-
pre,

sejam confundidos e pereçam
19 E saibam que tu, cujo nome é «Senhor», 

és o único excelso sobre toda a terra.

Desejo do templo do Senhor

84 (Vulgata 83) — 1 Ao mesire do coro. Segundo 
a  melodia de eOa la g a re s .. .> Dos filhos de Coré.
Salmo.

2 Quão amável é a tua morada, Senhor dos Siwpiros
exércitos!

3 A  minha alma suspira, desfalece, desejando os
átrios do Senhor; 

o meu coração e a minha carne exultam em 
Deus vivo.

4 Até o pássaro encontra uma casa,
e a andorinha um ninho onde possa pôr os 

seus filhinhos:
(sejam minha casa) os teus altares. Senhor 

dos exércitos, 
rei meu, e Deus meul

5 Bem-aventurados, Senhor, os que moram na saofeiizea
. tuacasa:

eles te louvam sem cessar. nele.
6 Bem-aventurado o homem que de ti recebe

auxilio,
quando decide empreender viagens santas:

7 ao passar por um árido vale, será (cheio de
águas, para o transeunte) como um ma 
nancial,

revesti-lo-á de bênçãos a primeira chuva.
8 Avançarão (os peregrinos) com vigor sempre

crescente, 
verão o Deus dos deuses em Sião.

das imprecacões contidas em alguns salmos, as quais, à pri 
meira vista, parecem pedidos de vingança, mas sAo na reali 
dade uma eloqüente manifestação do desejo que o Salmista 
tinha de ver os seus inimigos encontrar a salvação eterna no 
meio da mina temporal.

84, 6. Viagens santas. Vê-se, pelo contexto, que se traía 
de peregrinações santas.

7. Os peregrinos, movidos por uma alegre expectativa, 
atravesBavam áridos vales, como se elee abundassom em ágaa e 
verdura, de que se revestem depois das primeiras chuvas.



Oração 
peio rei.

Felicidade 
de habitar 
no templo.

9 Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha 
oração;

Sresta ouvidos, ó Deus de Jacob.
* Deus, nosso escudo, olha para nós, 

e põe os olhos no rosto do teu ungido (Davide).
11 Em verdade, é melhor um só dia nos teu»

átrios,
que milhares, fora deles;
prefiro deter-me no limiar da casa de Deus,
a morar nas tendas dos pecadores.

12 Porque sol e escudo é o Senhor Deus: 
graça e glória dá o Senhor,
não nega bens
aos que andam na inocência.

13 Senhor dos exércitos, bem-aventurado o ho 
mem que em ti confia.

A  nossa salvação está perto

Lem 
brança dos 

favores 
passados.

Súplica 
pela res 
tauração, 
de Israel

Resposta
divina

85 (Vulgata 84)— 1 Ao mestre do coro. Dos filhos 
de Coré. Salmo.

2 Foste propicio. Senhor, à tua terra; 
mudaste em bem a sorte de Jacob.

3 Perdoaste a culpa do teu povo; 
cobristé todos os seus pecados.

4 Reprimiste toda a tua ira; 
desististe do furor da tua indignação.

5 Restaura-hos, ó Deus, salvador nosso, 
e depõe a tua indignação contra nós.

6 Porventura estarás sempre irado contra nós, 
ou estenderàs a tua ira a jlodas as gerações t

7 Porventura não nos tornarás a dar a vida, 
e o teu povo não se alegrará em ti?

8 Mostra-nos, Senhor, a f̂ ua misericórdia, 
e dá-DOB a tua salvação.

9 Ouvirei o que o Senhor diz: 
sem dúvida fala de paz 
ao seu povo e aos seus santos, 
è àqueles que de coração se convertem.

10 Sim, a sua salvação está perto dos que oi 
temem,

a fim de que a glória habite na nossa terra. '
11 A  misericórdia e a fidelidade se encontraram* 

juntas,
á justiça e a paz se ôsculãram.



12 A fidelidade germinará da lerra, 
a justiça olhará do alto do céu.

13 Também o Senhor dará o bem,
e a nossa terra produzirá o seu fruto.

14 A  justiça irá adiante dele,
e a salvação (irá ) pelo camiabo dos seus 

passos.

Súplioa dum piedoso servo de Deus 
nas adversldades

86 (Vuigata 85) — 1 Súplica. De Davide.
iDclíua, Senhor, o teu ouvido, ouve-me. Abando-
porque eu sou desvalido e pobre. iiwocaa

2 Uuarda a minha alma, porque te sou dedí- Deus.
cado;

salva o leu servo, que espera em tí.
Tu és o meu Deus: 3 tem misericórdia de 

mim,
porque a ti clamo sem cessar.

4 Alegra a alma do teu servo,
porque a tí. Senhor, elevo a minha alma.

5 Em verdade, Senhor, és bom e clemente, 
cheio de misericórdia para todos os que te

invocam.
6 Presta ouvidos. Senhor, à minha oração, 

atende à voz da minha súplica.
7 No dia da minha tribulação clamo a tí, 

porque me ouvirás.
8 Não há semelhante a li enlre os deuses, ó

Senhor;
nem há obra que á tua obra se compare:

9 Todas as nações que fizeste, virão e te adora 
rão, Senhor, 

e glorificarão o teu nome.
10 Porque tu és grande e operas maravilhas:

8Ó tu és Deus. r r̂serfcor-
11 Ensma-me, Senhor, o teu caminho, para que dioso.

eu ande na tua verdade; 
dirige o meu coração para que tema o teu 

nome.
12 Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o

meu coração, 
glorificarei o teu nome eternamente,

13 porque a tua misericórdia foi grande para
comigo.



e livraBte a roioha alma do profundo dos in 
fernos.

14 0* Deus, levantaram-se contra mim, homens
soberbos,

e um tropel de poderosos atenta contra a mi 
nba vida,

sem que te tenham presente diante dos seus 
olhos.

15 Mas tu és. Senhor, Deus misericordioso e
benigno,

lento para a ira, cheio de clemência e de flde- 
liaade.

16 Põe os olhos em mim, tem piedade de mim, 
dá o teu poder ao teu servo,
e salva o filho da tua escrava.

17 Dá-me um sinal do teu favor,
para que vejam aqueles que me odeiam, para 

sua confusão, 
que tu, Senbor, me tens socorrido e conso 

lado.

Blâo, mãe 4e todos os povos

87 (Vulgata 86)— 1 Dos fUhos de Coré. Salmo. 
Cântico.

O Senhor ama a sua fundação sobre os mon 
tes santos:

2 (am a ) as portas de Sião mais que todos os
tabernaculos de Jacob.

3 Coisas gloriosas se dizem de ti, 
ó cidade de Deus!

4 Incluirei Raab e Babel entre os que me vene 
ram ;

a Fiiisleia, Tiro e o povo da Etiópia, 
todos estes (povosj nasceram lá.

6 E de Sião se d irá :
«U m  por um, todos nasceram nela, 
e foi o próprio Altíssimo que a consolidou.»

87, 2. Portas dc Sião. Figura empregada pelo Salmista 
para representar toda a cidade.

4. Incluirei... É o próprio Deus que toma a palavra para 
anunciar a conversão dos povos pagãos — Raab é um nome 
simbólico que significa o Egipto. — Nasceram lá. Jerusalém é 
considerada como o lugar em que os povos pagãos nascerão 
para a visiu ser u cenlro a o berço relifrioHO d«i loue o mundo.

5. Um por um... Jerusalém tornar-se-á mãe de muitos 
fillios, à medida que os pagãos se forem convertendo.



O Senhor escreverá d o  livro dos povos: 
«Estes nasceram lá .»
E, formando um coro, cantarão:
«Todas as minhas fontes estão em ti.»

Pranto e súplloa dam homem mui 
gravemente atormentado

88 (Vulgata 87)— 1 Cântico. Salmo. Dos filhos 
do Coré. Ao mestre do coro. Segundo a melodia de 
<Mahalatp. Para  canto. Maskil. De Hemã Èeráhita.

9 Senhor, Deus meu, clamo durante o dia, 
de noite lamento-me na tua presença.

3 Chegue a ti a minha oração, 
inclina o teu ouvido ao meu clamor,

4 porque a minha alma está saturada de males, 
e a minha vida aproxima-se do sepulcro.

5 Sou contado entre os que descem à cova, 
tornei-me como um homem sem vigor.

6 Entre os defuntos está o meu grabato, 
como dos que foram mortos, e jazem no

sepulcro, 
de quem já te náo lembras, 
e que estão excluídos do teu cuidado.

7 Puseste-me num fosso profundo, 
nas trevas, na voragem.

8 Sohre mim pesa a tua indignação,
e com todas as tuas ondas me sufocas.

9 Afastaste de mim os meus conhecidos, 
tornaste-me abominável para eles, 
estou prisioneiro, sem poder sair.

10 Os meus olhos desfalecem de miséria, 
a ti, Senbor, clamo todo o dia; 
para ti estendo as minhas mãos.

11 Porventura fazes prodígios pelos mortos?
Ou levantar-se-áo os defuntos para te louva 

rem?
12 Acaso se publica na sepultura a tua bondade, 

e a tua fidelidade na morada dos mortos?

Apelo a 
Deus.

Extrema
miséria.

O Salmista 
não 

poderd 
louvar a 
Deus, se 
morrer.

7. Os próprios povos reconhecerão, cheios de gozo, com 
c&ntlcos e dancaa, que a fonte, donde manam todos os bens, 
estã em Jerusalém.

88, 8. Aa tiuia ondaa... Imagem de. grandes desgraças.
11. Porventura... Era em favor dos vivos e não dos mor 

tos que'Deus operava maravilhas.



13

Lamenia 14
que sejam
rejeitadas

as suas
orações. 15

17

18

19

Porventura manirestam-se faas li-evae as tuas 
maravilhas, 

e a tua graça na terra do esquecimento?
Mas eu, Senhór, a ti clamo, 
e logo de manhã vai à tua presença a miuha 

oração.
Por que repeles. Senhor, a minha alma, 
e escondes dê mim a tua face?
Sou miserável e moribundo desde menino, 
suportei os teus terrores, e fiquei extenuado. 
Por cima de mim passaram as tuas iras, 
e os teus terrores tne cònsumiram.
Cercam-me sem cessar como água, 
envolvem-me todos à uma.
Afastaste de mim o atalgo e o companheiro: 
08 mèus familiares são as Ik-evas.

Promessas de Deus a Davide postas em confronto 
com a rnina de Jetasalém

Prchidio 
c tema.

Louvor a 
Deus 

grande e 
misericorT 

dioso.

(Vuigata 88) — 1 Masktl. De Etah Eerahiía. 
Eu cantarei eternamente as graças do Senhor; 
anunciarei a tua fidelidade pela minha boca 

por todas as gerações.
Com efeito, dtesesle: «A  graça está estabe 

lecida para sempre»; 
no céu estabeleceste a tua fidelidade.
«F iz aliança (disseaie) cotn ò meu escolhido; 
jurei a Davide, meu servo (o seguinié): 
Conservarei eternamente a tua descendência, 
tornarei firme o teu trono por todas as gera 

ções. »
Os céus celebram. Senhor, as tuas maravi 

lhas,
e a tua fidelidade na assembleia dos santos. 
Em verdade, quem, nas nuvens; será igual ao 

Senhor?
Quem, entre os filhos Deuê, será seroe- 

Ihanle ao Senhor?
Deus é terrível na assembleia dos santos, 
grande e tremendo sobre todos os que estão 

em roda dele.

89. 2. A túa fidelidade cm cumprir tudo o que prome-
teste.

6. Dos santos, dos bnjos; dos quais se fala várias vezes 
neste salmo.



9 Senhor, Deiis doB exércitos, quétn é igual 
a li?

E’s poderoso. Senhor, e a tua fidelidade está 
sempre em ròda de li;

10 Tu dominas o orgulho do mar, 
amansas as suas ondas entumecídas.

11 Tu calcaste a Raab, fèrido de morte; 
com a forçá do teU braço dispersaste os teus

inimigos.
12 Teus são os céus, tua é a terra; 

tu fundaste o mundo e tudo 0 que ele con 
tém ;

13 tu criaste o aquilão e o austro;
0 Tabor e o Hérmon exultaram em teu nome.

14 0 leu braço é poderoso, 
firme a tua mão, levantada a tua dextrá;

15 A justiça e o direito são á base dó teu trono, 
a graçá é a fidelidade vão adiante de tr.

16 Bem-aventurado o povo que sabe alegrar-se
(em ti);

eles cáminham à luz do teu rosto, Senhor,
17 em teu nome se regozijam sempre, 

e pela tua justiça se exaltam;
18 Porque tu és o esplendor da sua força, 

e por teu favor eleva-se o nosso poder.
19 Em realidade, do Senhor é o nosso escudo, 

e do santo de Israel o nosso rei.
20 Outrora falaste numa visão aos teüS santos e Magníficas

dieseste:
«Impus a coroa a um poderoso; 
exalleí um éscolhido do meio do povo.

21 Encontrei Davide, meu servo, 
com o meu banto óleo 0 udgi,

22 para que a minha mão esteja sempre còm ele, 
e o meu= braço o fortifique.

23 Não o enganará o iüimigo, 
nem o malvado o abaterá.

24 Antes exterminarei da sua frente os nseus con 
trários; 

e ferirei os que 0 ódeiaffi.
25 A  minha fidelidade e a minba graça estarão

com ele;
no meu nome será exaltado o Seu pòder.

19. O .nosso escudo... e o nosso rei páo do Sei^or, isto é,
«stâo eni âuas nfiãos e sob os seus cuidados.

20. A um poderoso, isto è, á Dkvidé.

promessas 
de Deus 

acerca de 
Davide 
e do seu 
reino,



26 Estenderei a sua mão sobre o már, 
e a sua dextra sobre os rios.

27 Ele me invocará, dizendo: «T u  és meu Pai, 
o meu Deus e a rocha da minha salvação.»

28 E eu o c o D s titu lfe i meu p r im o g ê n ito , 
o m ais e le v a d o  en tre  os re is  d a  terra .

29 Eternamente lhe conservarei a minha graça, 
e a minha aliança com ele será estável.

30 Farei eterna a sua descendência,
e o seu trono (durará tanto) como ós dias do 

céu.
31 Se 08 seus filhos abandonarem a minha lei, 

não andarem nos seus preceitos,
32 se violarem os meus decretos,

se não guardarem os meus mandamentos,
33 castigarei com vara o seu delito, 

e com açoites a sua culpa;
34 mas não retirarei (dele) a minba graça, 

nem faltarei u minha fidelidade.
35 Não violarei a minha aliança,

nem mudarei o que os meus lábios disseram»
36 Jurei uma vez (para sempre) pela minha san 

tidade :
de nenhum modo faltarei a Davide.

37 A  sua descendência permanecerá eternamente, 
e o seu trono será diante de mim como o sol,

38 e como a lua que subsiste para sempre, 
testemunha fiel do céu.»

èa quais 39 Apesar disso fSenhor), tu repeliste e rejeitaste
Ototertft- o teu Uttgido,
mo pre- gravemente te iraste contra ele,
aente. 40 Desprezaste a aliança do teu servo,

profanaste a sua coroa (lançando-a) por terra.
41 Destruiste iodas as suas muralhas, 

entregaste à destruição as suas fortalezas.
42 Saquearam-no todos os que passavam pelo

caminho,
tornou-se o opróbrio dos seus vizinhos.

43 Exaltaste a dextra dos seus inimigos, 
encheste de gozo todos os seus contrários.

44 Embotaste o fio da sua espada, 
e não o susliveste no combate.

45 Fizeste cessar o seu esplendor, 
derribaste por terra o seu trono.

46 Abreviaste os dias da sua juventude, 
cobriste-o dé ignomínia.



47 Até quando. Senhor? Ficarás para sempre
escondido?

Arderá como fogo a tua indignação?
48 Lembra-te de quão breve é a minha vida, 

de quão caducos criaste todos os homens.
49 Quem hâ que viva, sem ver a morte,

que possa subtrair a sua alma ao poder do 
sepulcro ?

50 Onde estão as tuas antigas graças. Senhor, 
as quais juras te a Davide por tua fidelidade?

51 Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus
servos:

eu trago no meu peito todas as inimizades 
das gentes,

52 com as quais os teus adversários insultam, ó
Senhor,

com as quais insultam os passos do teu 
ungido.

53 Bendito seja o Senhor para sempreI 
Assim seja, assim seja!

Prece
humilde.

Doxolo- 
gia do 
livro 

terceiro.



LIVRO QUARTO

Deus eternoi refúgio do homem durante 
a sua breve vida

Eternidade 
de Leu3 

Brevidade 
da vida 
humana,

90 (VuJgata 89) — 1 Oração, 
de I>éu8.

Be Moisés, homem

por causa 
dos peca 
dos dos 
homens,

10

11

Senhor, ta tens sido o nosso refúgio^ 
de geração em geração.
Antes que os montes fossem formados, antes 

do nascimento da terra e do mundo, 
desde a eternidade e para sempre, tu és, ó 

Deus.
Mandas que ao pó voltem os mortais, 
e dizes: «Regressai, filhos dos homeus.»
Mil anos, aos teus olhos, 
são como o dia dé ontem; que passou, 
e como uma vigília dá noite (que sòmente dura 

três horas).
Tu os arrebatas: são como um sonho matu 

tino,
como a erva verdejante: 
de manhã floresce e verdeja, 
à tarde é cortada e seca.
Na verdade, somos consumidos pela tua ira, 
e perturbados pela tua indignação.
Puseste as nossas culpas à tua vista,
08 nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. 
Todos 08 nossos dias transcorreram na tua ira; 
acabámos os nossos anos como um suspiro.
A  soma dos nossos anos é setenta anos, 
ou, se somos robustos, oiteuta; 
e muitos deles são trabalho e vaidade: 
realmente passam depressa, e voamos,
Quem pondera o poder da tua ira, 
e a tua indignação, conforme o temor que te 

' é devido?

90, Este salmo pode dividir-se em três partes: 1.» (1-6) 
lamenta a brevidade da vida humana; 2.* (7-12) a morte, 
causa de tanto mal, é a ira de Deus excitada pelo pecado; 3,* 
(13-17) oração a Deus pedindo os seus favores. — Há algu 
mas analogias de pensamento e de linguagem com o Deutero- 
nómlo, 33, 1, e isto explica a atribuição a Moiaéa, homem 
de Deus, no titulo.



12 EoBÍDa-nos a contar os nossos diaS,
para que alcancemos a sabedoria do coração.

13 Volta (pata  nós), Senhor, — até quando (te mos-
Urarás i r a d o )? -  

e se propicio para com os teus servos.  ̂ dioso
14 Saciã-nos depressa com a tua misericórdia, 

para que exultemos e nos alegremos durante
todos os nossos dias.

15 Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, 
pelos anos em que vimos males.

16 Manífeste^se aos teus servos a tüa obra, 
e a tua glória aos seus filhos,

17 e a bondade do Senhor, nosso Deus, esteja
sobre nós; 

favorece a obra das nossas mãos, 
sim, a obra das nossas mãos favorece.

Deus Altíssimo protector dos justos

91 (Vulgala 90) — 1 Tu que vives sob a protec- Deus é o 
çáo do Altíssimo, 

que moras à sombra do Omnípotente,
2 diz áo Senhor: «Meu refúgio e meú baluarte, 

meu Deus, em qüem confío<»
3 De facto ele me livrará do laço dos caçado 

res,
da peste perniciosa.

4 Proteger-te-â com as suas penas. Por isso
buscaráâ refúgio debaixo das suas asas:
escudo e broqüel é a sua fidelidade. de todo

5 Não terâs medo do terror nocturno, o mal.
líenl da seta que voa de dia,

6 nem da pèste que vagueia uaé trevas,
nem da calamidade que devasta em pleno 

meio-dia.
7 (Attfda que) caiam mil ao teu lado, e dez mil

à tua direita,
(a  òalatnidade) não se aproximará de li.

8 Tu com 08 teus olhos coutemplarás 
e verás a paga dos pecadores.

9 Porque o teu refúgio é o Senhor, 
puseste o Altíssimo por tua defesa.

10 O mal náo virá sobre ti,
e o flagelo não se aproximará da tua tenda,

él. 3. Dó laço dos caçadores.' Imágem usada inüitaa 
vezes na Bíblia pára significar um perigo ocültOi



o próprio 
Deus pro 
mete a Ic- 
lícidade 

aos 
piedosos.

11 Porque mandou aos seue anjos em teu favor,

ãue te guardem em todos os teus caminhos,
les te levarão nas euaa mãos, 

para que o teu pé se não magoe em algum a  
pedra.

13 Sobre o áspide e a víbora andarás,
e calcarás aos pés o leáo e o dragão.

14 Porque se agarrou a mim, livrá-lo-ei;
protegê-lo-ei, porque conheceu o meu nome.

15 iQVocar-me-á, e eu o ouvirei; 
com ele estarei na tribulação, 
livrá-lo-ei e honrá-lo-ei,

16 Sacíá-lo-eí de dilatados dias,
e moBlrar-lbe-eí a minba salvação.

Dev45 ser 
louvado o 
Senhor,

que des- 
tról os 

pecadores.

Louvor a Deus, que governa o destino 
dos homens com sabedoria e justiça

9B (Vulgala 91) — 1 Salmo. Cântico. Para o dia 
de sábado.

2 Bom é louvar o Senhor.
cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo:

3 anunciar pela manhã a tua misericórdia, 
e a tua fidelidade durante a noite.

4 com o saltério de dez cordas e a lira, 
com cântico ao som da citara.

5 Em realidade me alegras. Senhor, com as tuas
obras,

eu exulto com as obras das tuns mãos.
6 Quão magníficas são, Senhor, as tuas obras! 

Quão profundos sâo os teus pensamentos I
7 0  homem insensato não conhece,

e o néscio não compreende estas coisas.
8 Embora os ímpios floresçam como a erva,

6 brilhem todos os que fazem o mal, 
estão destinados a eterno exteriqioio;

9 ao contrário, tu, Senhor, és eternamente
/ excelso.

10 Pois eis que os teus inimigos. Senhor, 
eis que os teus inimigos perecerão: 
serão dispersados todos os que praticam o mal.

U-12. Aos aeua anjoa... Texto clássico para demonstrar 
a existência dos anjos da guarda, fi célebre também por ter 
sido utilizado por Satanás para tentar Jesus (Mat. 4, 6).



11 Exaltaste a minha força como a de nm búfalo; 
ungi8te-me com azeite puríssimo.

12 £  08 meus olhos olharam com desprezo para
08 meus inimigos, 

e 08 meus ouvidos ouviram alegres novas, 
acerca dos malignos que se levantam con 
tra mim.

13 0  jnsto florescerá como a palma, 
como o cedro do Líbano crescerá.

14 Plantados (os Justos) na casa do Senhor, 
florescerão nos átrios do nosso Deus.

15 Darão frutos mesmo na velhice, 
estarão cheios de selva e de vigor,

16 para anunciar quão recto é o Senhor, minha
Aocha.

e que não há nele iniqüidade.

e exalta 
09 Justos.

O Senhor, rei poderoso do universo

93 (Vuigata 92)— 1 O Senhor reiua, veslíu-se de 
majestade.

Vestiu-se o Senhor de poder, cingiu-se, 
e firmou o universo,

3ue nâo será abalado, 
teu trono é firme desde sempre, 

tu és desde a eternidade.
3 Os rios, Senhor, levantam, 

os rios levantam a sua voz,
08 rios levantam o seu fragor.

4 Mais poderoso que o estrondo de muitas
águas,

mais poderoso que as vagas do mar, 
é poderoso o Senhor nas alturas.

5 Os teus testemunhos sâo muito dignos de fé; 
a santidade convém à tua casa. Senhor, em

toda a duração dos dias.

o  Senhor 
reina 

gloriosa 
mente.

Nada teme 
dos inimi 
gos pode-

92, 14-16. Os justos, entregues ao serviço de Deus no 
templo, com a sua longa e frutuosa vida, sáo uma demonstra 
ção viva da justiça de Deus.

93, 3-4. O Salmista refere-se aos obstáculos que o paga 
nismo opôs ao estabelecimento do reino de Deus. Represen 
ta-os sob a figura do mar encapelado, ou de rios transbor- 
dantes, que ameaçam submergir tudo à passagem.



Invocação de Deus, justo Juiz, contra 
os opressores Iniquios

Pecadores
orgu 

lhosos.

Felicida 
des do que 

é ins 
truído por 

Deu.s

0* Deús das vinganças, ó Se- 

mostra o teu esplen-

U  (Vulgata 93)— 1 
nhor,

ó Deus das vinganças, 
dor.

2 Levanta-te {ó Dsue), que julgas a terra; 
dá aos soberbos o que merecem.

3 Até quando é que os ímpios, Senbor.
até quando é que os ímpios se hão-de glo 

riar?
4 (Até quando) pj-oferirão necedades, falarão<

com arrogância, 
se jactarão os que praticam, a iniqüidade?

5 Calcam, Senbor, o teu povo, 
e oprimem a tua herança;

6 trucidam a viúva e o peregrino, 
tiram a vida aos órfãos.

7 E dizem; «Náo o vê o Senhor, 
nem o nota o Deus de Jacob.»

8 Reflecti, insensatos do povo,
e vós, néscios, quando sereis atilados?

9 Porventura aquele (Senhor) que plantou o
ouvido, não ouvirá?

Ou o que formou os olhos, não verá?
10 0 que educa as gentes, não castigará?

— ele que ensina ao homem a ciência...
11 0 Senhor conhece os pensamentos dos homens, 

(ele sabe) que são vãos.
12 Bem-aventurado o homem a quem tu educas,

Senhor, 
e instruis na tua lei,

13 para lhe dar descanso a seguir aos dias in 
faustos,

até que se abra a cova para o ímpio.
14 Com efeita o Senbor não rejeitará' o seu povo, 

nem abandonará a sua herança;
15 antes o julgamento voltará à justiça,

e segui-la-ão iodos os rectos de coração.

94, 12-13. O homem, instruído por Deus, sabe que a. 
justiça não deixará de se fazer a seu tempo, e, por isso. 
consola-se no tempo da adversidade, até que chega o castiga 
doe seus perseguidores (até que ae abra a cova...).

15. Voltará d juatiça. Todo o julgamento se amoldará A 
justiça, quando os ímpios tiverem desaparecido.



t6  Quem se levantará por mim contra o b  malfei 
tores ?

Quem estará por mim contra os que praticam 
a iniauidade?

17 Se o Sennor me não socoresse,
em breve a minha álma habitaria na região 

dó silêncio.
18 Quando penso: «O  meu pé está vacilante», 

a tua graça, Senbor, me sustenta.
19 Quando se multiplicam as angústias no meu

coração,
as tuas consolações deleitam a minha alma.

20 Porventura Lem alguma coisa de comum con-
tigp o Iribunal iníquo, 

que forja vexames sob pretextos legais?
21 Atentem, muito embora, contra a vida do justo, 

e condenem o sangue do inocente:
22 o Senhor há-de ser a minha defesa,

e 0 meu Deus a rocha do meu refúgio.
23 Devoiver-lhes-á em paga a sua própria ipiqui-

dade,
com a sua maldade os exterminará, 
destruí-loB-á o Senhor nosso Deus.

Convite a louvar a Deus e a obedecer 
aos seus mandamentos

95 (Vulgata 94) — 1 Vinde, regozijemo-nos no Se 
nhor,

aclamemos a Rocha da nossa salvação:
2 apresentemo-nos diante dele com louvores, 

com cânticos rçgozijemo-nos diante dele.
3 Realmente o Senhor é Deus grande, 

e Rei grande sobre todos os deuses:
4 na sua mão estão todas as profundezas da

terra,
e as alturas dos montes são suas.

5 Seu é o mar, pois ele o fez,
e à terra firme, que as suas mãos formaram.

6 Vinde, adoremos e prostremo-nos, 
dobremos os joelhos diante do Senhor, que

nos criou.
7 Porque ele é o nosso Deus,

e nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas 
da sua manada.

Oxalá que ouçais hoje a sua voz:

Caatigo 
dos juizes 
iniquos.

Deve ser 
louvado,.



e obede 
cido.

De\is 
deve ser 
cantado 

por Israel;

deve ser 
louvado 

pelos 
gentios;

deve ser 
honrado 
pelo céu 
e pela 
terra.

8 «não endureçais os vossos corações, como em
Meriba,

como no dia de Massa no deserto,
9 onde vossos pais me tentaram,

me provaram, embora tivessem visto as mi 
nhas obras.

10 Quarenta anos tive tédio dessa geração,
e disse: São um povo de coração desencami- 

nhado,
e não conheceram os meus caminhos.

11 Por isso jurei na minha ira:
Não entrarão no meu repouso».

Louvai o Senhor, rei de toda a terra

96 (Vuigata 95)— 1 Cantai ao Senhor um cântico 
novo;

cantai go Senhor, todas as terras.
2 Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, 

anunciai todos os dias a sua salvação.
3 Anunciai entre as gentes a sua glória, 

entre todos os povos as suas maravilhas.
4 Em verdade, o Senhor é grande e muito digno

de louvor, 
é mais temível que todos os deuses,

5 Porque todos os deuses das gentes são ficções, 
e o Senhor é que fez os céus.

6 Majestade e magnificência precedem-no; 
poder e esplendor estão na sua morada santa.

7 Tributai ao Seuhor, ó famílias dos povos, 
tributai ao Senhor glória e poder;

8 tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. 
Oferecei um sacrifício e entrai nos seus átrios;

9 adorai o Senhor em ornamentos sagrados. 
Trema toda a terra na sua presença;

10 dizei entre as gentes: Reina o Senhor. 
Consolidou o orbe para que não vacile; 
rege os povos com equidade.

11 Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, 
ressoe o mar e o que ele contém;

95, 8. Não endureçais... O Salmista recomenda-nos a 
necessidade que temos de nèo perder a graça no momento em 
que Deus a oferece, pois pode ser que não volte a oferecê-la.

11. No meu repouso. Isto é, na terra que lhes prometi.
96, 11-13. As criaturas inanimadas são também convida 

das a louvar o Senhor, quando chegar o Messias, que vem  
governar, a fim de restabelecer a justiça c iniciar a feliz era 
messiânica.



12 rejubile o campo e todas as coisas que nele bâ.
Então se regozijarão todas as árvores da selva,

13 à vista do Senhor, porque vem, 
porque vem governar a lerra.
Governará o mundo com justiça, 
e os povos com a sua fidelidade.

O Senhor, rei que confunde os falsos deuses 
e exalta os homens justos

97 (Vulgata 96) — 1 0  Senhor reina: regozije-se 
a terra,

alegrem-se as numerosas ilhas.
2 Nuvens e escuridão estão ao redor dele,

a justiça e o direito são a base do seu trono.
3 0 fogo avança diante dele,

e abrasa ao redor os seus inimigos.
4 Os seus relâmpagos iluminam o mundo; 

a terra vê e treme.
Os montes fnndem-se como cera diante do 

Senhor,
diante do dominador de toda terra, 

fi Os céus proclamam a sua justiça,
e todos 08 povos vêem a sua glória.

7 Confundidos sejam todos os que adoram está- çonfusâo
lUas,  ̂ e dos seus

e 08 que se gloriam nos idoios; adorado-
peraute ele se prostram todos os deuses. res, alegria

8 Sião ouve e alegra-se,
e as cidades de Jadá regozijam-se, 
por causa dos teus juízos. Senhor.

9 Com efeito. Senhor, és excelso sobre toda a
terra,

sumamente elevado acima de todos os deuses.
10 O Senhor ama os que odeiam o mal, Boi^ade

guarda as almas dos seus santos, p^a com
livra-os da mão dos ímpios. os justos.

11 Nasce a luz para os justos,
e a alegria para os rectos de coração.

12 Alegrai-vos, justos, no Senhor, 
e celebrai o seu santo nome.

97, Neste salmo é descrito o grandioso aparato com que 
será iniciado o julgamento a que se referem os últimos ver 
sículos do salmo anterior.

2-5. Aparição de Deus com um cortejo conveniente à sua 
majestade. Todo o universo se comoveu.



Deus vencedor, rei e juiz justo

98 (Vulgata 9 7 ) -1  Salmo.
Cantai ao Senhor um cântico novo, 
porque operou maravilhas.
Vitória lhe preparou a sua direita 
e o seu santo braço.

2 O Senhor manifestou a sua salvação; 
revelou a sua justiça aos olhos das gentes.

3 Lembrou-se da sua bondade e da sua fideli 
dade em favor da casa de Israel.

Todos os confins da terra viram 
a salvação do nosso Deus.

4 Aclamai o Senhor, todas as terras, 
alegrai-vos, rejubilai e cantai salmos.

5 Cantai salmos ao Senhor com citara, 
com citara e ao som do saltério.

6 com trombetas e ap som de corneta: 
regozijai-vos na presença do (vosso) rei, (que

é o) Senbor.
7 Ressoe o 'mar e tudo o que hã nele, 

o mundo e os que habitam nele.
8 Batam palmas os rios,

ao mesmo tempo os montes se alegrem
9 à visla do Senhor, porque vem,

Dorque vem governar a terra.
Governará o mundo com justiça 
e 08 povos com equidade.

0 Senhor, rei santo

Louve 
Israel o 
seu rei 
e o rei 

de todos.

(Vulgata 98) — 1 0  Senhor reina: tremem os 
povos;

está sentado sobre querubins: agita-se a terra. 
0 Senhor é grande em Sião, 
excelso sobre todos os povos.
Celebrem o teu nome grande e tremendo: 
ele é santo.

99, Ao aplauso pela inauguração do reino de Deus, reino 
em que imperam o direito e a justiça (1-5), o poeta junta a 
memória dos tempos heroicos do povo hebreu (B-8). Em tudo 
resplandece como soberana a santidade de Deus, aclamada 
três vezes (3, 5, 9).

1. Tremem... O Salmista refere-se à impressão causada 
entre os pagãos pela inauguração do reino de Deus.



4 Reina o poderoso que ama a justiça: 
lu estabeleceste as normas da rectidão, 
tu exerces em Jacob a justiça e o direito.

5 Exaltai o Senhor, nosao Beus,
e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés: 
ele é santo.

6 Moisés e Aarão contam-se entre os seus sa- ^, . s e K o 3
e Samuel eutre aqueles que invocavam o seu preces daa 

nome t almas
invocavam o Senhor e ele os atendia. piedosas.

7 Falava-lhes na coluna de nuvem: 
ouviam 08 seus mandamentos,
o preceito que lhes tinha dado.

8 Senhor, Deus nosso, tu os ouviste, 
ó Deus, tu lhes foste propício, 
porém castigaste os seus delitos.

9 Exaltai o Senhor, nosso Beus,
e prostrai-vos ante o seu monte santo, 
porque é santo, o Senhor, nosso Beus.

Hino para a entrada no templo

100 (Vuigata 99)— 1 Salmo. Para acção de graças.
Aclamai o Seuhor, todas as terras,

2 servi o Senhor cora alegria,
vinde à sua presença com alvoroço.

3 Sabei que o Senhor é Deus; 
ele nos fez, e somos seus,
seu povo e ovelhas do seu pasto.

4 Transponde as suas portas com louvor,
08 seus átrios com hinos;
exaltai-o, bendizei o seu nome.

5 Porque o Senhor é bom,
a sua misericórdia é eterna, 
e a sua fidelidade permanece de geração em 

geração.

Propósitos dum prfncípe egrégio

101 (Vuigata 100) -  1 Be Bavide. Salmo.
Eu cantarei a graça e a justiça; Na vida
a ti, Senhor, entoarei salmos. particular.

1 0 1 , o hino dum bom monarca, que promete a Deus 
um sábio e virtuoso governo, quer no modo de proceder 
próprio (1-4), quer na escolha e vigilância dos que o cer 
cam (5-8).



2 Andarei por caminho imaculado: 
quando virás a mim?
Caminharei na inocência do meu coração, 
na minha casa.

3 Eu não porei diante dos meus olhos 
coisa injusta;
odeio o que comete prevaricações: 
não se unirá a mim.

4 0  coração depravado estará longe de mim; 
não conhecerei o que é mau.

Na vida 5 Aò que secretamente diz mal do seu próximo,
pública. Q exterminarei.

0 que tem ólhos altivos e coração inchado, 
não o tolerarei.

6 Os meus olhos fíxam-se nos fiéis da terra, 
para que habitem comigo.
O que anda por caminho imaculado, 
esse me servirá.

7 Não habitará na minha casa 
o que comete fraude;
o que diz mentiras não subsistirá 
diante doe meus olhos.

8 Cada dia exterminarei 
todos os pecados da terra, 
suprimindo da cidade do Senhor 
todos os que cometem a iniqüidade.

Lamentos e súplicas dum homem 
gravemente aflito

102 (Vulgata 101)— l Súplicas dum aflito que, 
desalentado, derrama a sua angústia diante do Senhor, 

. Oração 2 Senhor, ouve a minha oração,
^afíito chegue a ti o meu clamor.

3 Não me escondas o teu rosto 
no dia da minha angústia.
Inclina para mim o teu ouvido;
quando eu te invocar, ouve-me prontamente.

4 Porque os meus dias dissipam-se como fumo, 
e os meus ossos ardem como fogo.

102. Há neste salmo três partes: 1.* Uma pessoa aflita 
lastima-se dos seus males e pede a Deus socorro (2-13). 2.̂  
Pensando na desolação de Jerusalém e no exílio do povo. 
pede o seu restabelecimento, para glória de Deus (14-23). 3.*̂  
O infeliz volta a lamentar-se dos seus males, e pede a Deus 
mais longa vida (24-29).



5 Queimado, como a erva, o meu coração flca
ressequido, 

esqueço-me até de comer o meu pão.
6 A ' força de soltar gemidos,

os meus ossos estão pegados à pele.
7 Sou semelhaote ao pelicano do deserto, 

tornei-me como uma coruja entre ruínas.
8 Não durmo e suspiro,

como um pássaro solitário no telhado.
9 Continuamente me insultam os meus inimigos; 

enfurecidos contra mim, proferem imprecações
em meu nome.

10 Porque eu como cinza, como se fosse pão, 
e misturo a minha bebida com lágrimas,

11 por causa da tua indignação e do teu furor, 
pois me levantaste e me arrojaste.

H  Os meus dias são semelhantes a uma sombra 
prolongada, 

e eu vou-me secando como erva.
13 Ao contrário, tu, Senhor, permaneces para pedindo

sempre,  ̂ d irp lra
e o teu nome por toda as gerações. a cidade

14 Levanta-te, tem piedade de Sião, destruída, 
porque é tempo de teres piedade dela,
visto que chegou a hora.

15 De facto os teus servos amam as pedras dela
(Sião)

e sentem compaixão das suas ruínas.
16 E as gentes reverenciarão o teu nome, Senhor, 

e todos os reis da terra a lua glória :
17 Quando o Senhor tiver reconstruído Sião, 

se tiver manifestado na sua glória,
18 se tiver voltado para a súplica dos indigentes, 

nem tiver rejeitado a sua oração.
19 Sejam escritas estas coisas para a geração

futura,
e o povo, que há-de ser criado, louve o Senhor.

20 Porque olhou do seu santuário excelso, 
o Senhor do céu olhou sobre a terra,

21 para ouvir os gemidos dos encarcerados, 
para libertar os condenados à morte.

10. ...Eu como cinza... Alusão -A cinza que era costume 
espalhar sobre a cabega em sinal de dor e de penitência, e da 
qual cairia alguma sobre o prato em que comiam.

21. Encarcerados e como condenados à morte eram os 
Israelitas no cativeiro de Babilônia.



ao Senhor 
imutável.

22 a fim de que em Sião seja prAclamado o nome
do Senhor, 

e o seu louvor em Jerusalém,
23 quando os povos se juntarem todos 

e os reinos para servirem ao Senhor.
24 Consumiu as minhas forças no caminho, 

encurtou os meus dias.
25 Eu d igo : Meu Deus, não me leves na metade 

dos meus dias;
08 teus anos duram por todas as gerações.

26 Nos princípios, fundaste a terra, 
e o céu é obra das tuas mãos.

27 Estas coisas perecerão, mas tu permanecerás, 
e todas envelhecerão como um vestido. 
Muda-las como uma vestidura, e ficam mu 

dadas ;
28 tu porém és sempre o mesmo, e os teus anos 

não têm fim.
29 Os filhos dos teus servos habitarão seguros 

(em Jerusalém),
e a sua posteridade subsistirá diante de ti.

Louvor à misericórdia de Deus

Deus 
perdoa 

todas at 
maidades,

103 (Vulgata 102) -  1 De Davide.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor, 
e todas as coisas que bã dentro de mim 

(bendigam) o seu santo nome.
2 Bendiz, ó minha alma, o Senhor,

e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
3 E* ele quem perdoa todas as tuas culpas, 

e que sara todas as tuas enfermidades.
4 E' ele quem resgata da morte a tua vida, 

e que te coroa de misericórdia e de graça.
5 E’ ele quero sacia de bens a tua vida; 

renova-se, como a da águia, a tua juventude.
6 O Senhor faz as obras de justiça,

e defende o direito de todos os oprimidos.

25'28. A eternidade de Deus, que excede infinitamente a 
duracAo da vida humana, é invocada como motivo para que 
Deus conceda vida mais longa,

103, É um hino de louvor e accão de graças a Deus pela 
indulgência com que trata os culpados, pela generosidade com 
que distribui bs benefícios, não sòmente aos indivíduos (1-5), 
mas também a toda a nação (6-12), e tem compaixão da fra 
queza humana (13-18). Convite a todas as criaturas para 
louvarem o seu Criador (20-22).



7 Fez conhecer a Moisés os sens caminhos, 
aos filhos de Israel as suas obras.

8 0 Senhor é misericordioso e compassivo, 
lento para a ira e muito clemente.

9 Não está sempre a contender,
nem guarda ressentimento para sempre.

10 Não nos trata segundo os nossos pecados, 
nem nos retribui segundo as nossas culpas.

11 Antes, quanto o céu está elevado acima da
terra,

tanto prevalece a sua misericórdia para com 
os que o temem.

12 Quanto o oriente dista do ocidente, 
tanto ele afasta de nós os nossos delitos.

13 Gomo um pai se compadece dos seus filhos, 
assim se compadece o Senhor dos que o temem,

14 porque ele sabe bem que somos formados: 
lembra-se de que somos pó,

15 Os dias do homem são semelhantes ao feno; 
como a flor do campo, assim floresce:

16 apenas é tocada pelo vento, já não existe; 
nem o seu lugar o conhece mais.

17 Porém a misericórdia do Senhor estende-se
desde a eteruidade 

e para sempre sabre os que o temem, 
e a sua justiça (exerce-sej com os filhos dos 

filhos,
18 com aqueles que guardam a sua aliança,

e se lembram dos seus mandamentos, para os 
observar.

19 0 Senhor estabeleceu o seu trono no céu, 
e o seu reino domina todas as coisas.

20 Bendizei o Senhor, vós todos os seus anjos, 
que sois poderosos em força, que executais as

suas ordens, 
prontos para obedecer à sua palavra.

21 Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, 
vós, seus ministros, que fazeis a sua vontade.

22 Bendizei o Senhor, vós todas as suas obras, 
em todos os lugares do seu domínio.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor.

é muito 
misericor 

dioso.

e por isso 
deve ser 
benditc 

por todas 
as cria 
turas.

16. Tocada pelo vento... Na Palestina o vento, principal 
mente o leste, pode transformar em pouco tempo um belo 
jardim num árido deserto, e as flores não deixarão traços da 
sua rápida passagem pela terra. Assim é o homem (nem o 
lugar o conhece mais).



Sua glória 
nos céus.

A terra 
e o mar.

Fontes, 
chuvas, 
fertili 

dade do 
solo.

Hino a Deus Criador

104 (Yulgata 103) — 1 Bendiz, ó minha alma, o Se 
nhor!

Senhor, Deus meu, tu és muito grandeI 
Estás revestido de majestade e de esplendor,

2 envolvido em luz como num manto.
Tu estendeste o céu eomo um pavilhão,

3 construiste sobre as águas os teus aposentos. 
Fazes das nuvens o teu carro,
andas sobre as asas do vento.

4 Dos ventos fazes os teus mensageiros, 
e do fogo ardente os teus ministros.

5 Fundaste a terra sobre as suas bases,
e não vacilará pelos séculos dos séculos.

6 Com o oceano a cobriste como com um manto, 
e as águas mantiveram-se sobre as monta 

nhas.
7 Mas, à tua ameaça, (essas águas) fugiram, 

à voz do teu trovão tremeram.
8 As montanhas elevaram-se, os vales desceram 

aos lugares que lhes marcaste.
9 Estabeleceste-lhes limites, que não podem ul 

trapassar, 
para que não voltem a cobrir a terra.

10 Mandas que das fontes nasçam os arroios 
que correm entre as montanhas,

11 que a todos os animais do campo dão de
beber:

os asDos silvestres apagam a sua sede;
12 junto deles habitam as aves do céu,

(05 quais) fazem ouvir as suas vozes por en 
tre 08 ramos,

13 Regas os montes (do alto) das tuas moradas, 
com o fruto das tuas obras é saciada a terra.

14 Produzes erva para os animais, 
verduras para uso dos homens,
para poderem tirar o pão do seio da terra,

104, Arrebatado pelas belezas grandiosas do universo, o 
poeta canta um hino de admiração ao Criador. Em quadros 
de vivas pinceladas faz passar por diante do leitor a luz e 
os meteoros (2-4), a formação do orbe terráqueo (5-9), a dis 
tribuição das águas terrestres e a vegetação (10-18), a vida 
animal e a indústria humana (19-24), a vida aquática e a con 
servação dos seres vivos (25-30).

6. Com o oceano... Alusão aos primeiros tempos da cria 
ção, em que a terra estava completamente coberta pela imen 
sidão das águas.



15 e o vinho que alegra o coração do homem; 
para fazer brilhar o seu rosto com azeite, 
para que o pão robusteça o coração do

hometn.
16 São saciadas as árvores do Senhor,

e 08 cedros do Líbano, que ele plantou.
17 Ali fazem seus ninhos as aves,

a casa da cegonha são os abetos.
18 Os montes altos às cabras monteses, 

os penhascos aos roedores dão refúgio.
19 Fez a lua para marcar os tempos; 

o sol conheceu o seu ocaso.
20 Quando formas as trevas e se faz noite, 

então vagueiam todos os animais da selva.
21 Os leõezinhos rugem em busca da presa, 

e pedem a Deus o seu sustento.
22 Quando o sol desponta, retiram-se, 

vão recolher-se nos seus covis.
23 Sai então o homem para o seu trabalho 

e para os seus labores até à nòite.
24 Quão numerosas são as tuas obras. Senhor! 

Fizeste com sabedoria todas as coisas:
a terra está cheia das tuas criaturss.

25 £is o mar, grande e espaçoso, 
nele existem peixes sem número, 
animais pequenos e grandes.

26 Por ele transitam os navios,
e Leviatã, que formaste para nele brincar 

(entre as suas ondas).
27 Todos esperam de ti,

Sue lhes dês de comer a seu tempo, 
ando-lho tu, eles o recolhem; 

abrindo a tua mão, enchem-se de bens.
29 Se escondes o teu rosto, perturbam-se; 

se lhes tiras o espírito, perecem
e voltam ao seu pó (de que saíram).

30 Se envias o teu espírito, são criados, 
e renovas a face da terra.

31 Seja eterna a glória do Senhor: 
alegre-se o Senhor nas suas obras,

32 aquele (Senhor) que olha para a terra, e ela
treme,

que toca os montes, e eles fumegam.

As árvo 
res e 03 
animais 
das mon 
tanhas.

O dia e 
a noite

As mara 
vilhas do 

mar.

Toda 
a vida 

depende 
de Deüs.

Glória ao 
Criador.

32. Os terramotos e as erupções vulcânicas nâo custam a 
Deus mais que um aceno.



33 Gantarei ao Senhor durante toda a minha
vida;

cantarei salmos ao meu Deus enquanto existir.
34 Sejam-lhe agradáveis as minhas palavras; 

quanto a mim, deleitar-me-ei nó Sénhor.
35 Desapareçam da terra os pecadores, 

e os ímpios nâo existam mais;
bendiz, ó minha alma, o Senhor! Aleluia!

o  Senhor 
deve ger 
louvado,

porque, 
segunao 

a sua 
promessa,

protegeu
03

patriarcas.

Deus cumpre as promessas feitas a Abraão

105 (Vuigata 104)— 1 Louvai o Senhor, aclamai 
o seu nome, 

tornai conhecidas as suas obras entre as 
gentes.

2 Cantai-lhe, entoai salmos em sua honra, 
narrai todas as suas maravilhas.

3 Gloriai-vos do seu santo nome;
aleCTe-.se o coração dos que buscam o Senhor.

4 Meditai no Senhor e no seu poder, 
buscai sempre a sua face.

5 Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e das sentenças que saíram 

da sua boca.
6 vós, ó descendentes de Abraão, seu servo, 

vós, ó filhos de Jacob, seu eleito!
7 0 próprio Senhor é o nosso Deus;

os seus juízos exercem-se em toda a terra.
8 Ele lembra-se para sempre da sua aliança, 

da promessa què fez para mil gerações,
9 da aliança que firmou com Abraão, 

do juramento que fez a Isaac,
10 (juramento) que confirmou a Jacob, como um

decreto firme, 
a Israel, como uma aliança eterna,

11 dizendo: «Dar-te-ei a terra de Ganaan, 
como porção da vossa herança.»

12 Quando eram poucos em número, 
pouquíssimos, e estrangeiros naquele país,

13 quando emigravam duma gente para outra, 
e dum reino para outro povo,

105, Recorda os factos mais Importantes da história dos 
Patriarcas, desde Abraão até à entrada na terra da promissâo, 
para convidar o povo a dar por isso acção de graças a Deus 
e a observar os seus mandamentos. A primeira parte deste 
salmo (1-5) é criada no I  Paral. 16, 8-22.



14 não permitiu que alguém os oprimisse, 
e castigou reis por causa deles.

15 «N ão  toqueis os meus ungidos,
não façais nenhum mal aos seus profetas.»

16 Chamou a fome sobre a terra,
fez desaparecer toda a reserva de pão.

17 Tinha mandado adiante deles um nomem;
José tinha sido vendido como escravo.

18 Apertaram-lhe os pés com grilhões, 
o seu pescoço foi ligado com ferros,
o ferro (da calúnia) traspassou a sua alma,

19 até que se cumpriu o seu vaticínio, 
a palavra do Senhor o comprovou.

20 O rei mandou que o soltassem,
0 príncipe doe povos deu-lhe a liberdade.

21 Gonstituiu-o senhor da sua casa,
e soberano de todas as suas possessões,

22 a fim de que instruísse os seus grandes à sua
vontade,

e ensinasse a sabedoria aos seus anciãos.
23 Então Israel entrou no Egiplo, operou

e Jacob foi hóspede na terra de Cam. noEg^to,
24 E (Deus) multiplicou extraordinariamente o

povo,
e tornou-o mais forte que os seus inimigos.

25 Mudou 0 coração destes para que odiassem •
seu povo,

e usassem de enganos com os seus servos.
26 Então enviou Moisés, seu servo,

e Aarâo, a quem tinha escolhido.
27 Operaram no meio deles as suas maravilhas,

e os seus prodígios na terra de Gam.
28 Enviou trevas, e fez-se escuridão.

Resistiram porém às suas palavras.
29 Converteu-lhes as águas em sangue, 

e matou os seus peixes.
30 Encheu-lhes a terra de rãs,

até (penetraram) nas câmaras dos próprios 
reis.

16. E chamou a fome terrível que houve no tempo de 
Jacob (Gen. 41, 53-57).

17. Mas, para que não morressem de fome, permitiu que 
José fosse vendido como escravo, indn nssim ad*ante deles para o 
Egipto, onde fez com que lhes não faltasse o pão.

19. Até que se cumpriuj até que se verificou a interpre 
tação que José tinha dado aos sonhos de Faraó (Gen. 40, 5 
e segs; 61, 9, e segs).



e na via 
gem para 
a terra de 
Canaaii.

31 Falou, e veio uma nuvem de moscas,
e (vieram) mosquitos por todo o seu território.

32 Em vez de água fez-lhes chover granizo, 
lançou um fogo abrasador pela terra deles.

33 Assolou-lhes as videiras e hgueiras,
e quebrou as árvores que havia nos seus 

limites.
34 Falou, e vieram gafanhotos 

e pulgões sem número,
35 que devoraram toda a erva da sua terra, 

que devoraram os frutos dos seus campos.
36 E feriu todos os primogênitos da sua terra, 

as primícias de todo o seu vigor.
37 E fê-los sair (os Israelitas) com prata e com

ouro,
e não houve um enfermo nas suas tribos.

39 Alegraram-se os egípcios com a sua saída,
* porque o temor de Israèl tinha-se apoderado 

deles.
39 Estendeu uma nuvem que os cobrisse,

e um fogo para que os alumiasse de noite.
40 Pediram, e mandou codornizes, 

e de pão do céu os saciou.
41 Fendeu a rocha e brotou água, 

correu pelo deserto como um rio.
42 Com efeito, lembrou-se da sua santa palavra, 

que tinha dado a Abraão, seu servo.
43 Tirou o seu povo com regozijo,

08 seus escolhidos com alvoroço.
44 E deu-lhes as terras das nações,

e apoderaram-se das riquezas dos povos,
45 para que guardem os seus preceitos 

e observem as suas leis. Aleluia.

Culpas e castigos do povo Ingrato

Deus é 
miseri 

cordioso 
com Israel.

106 (Vulgala 105) -  l  Aleluia.
Louvai o Senhor, porque é bom, 
porque a sua misericórdia é eterna.

106, Retoma a história de Israel quase no ponto em que 
a deixou no salmo anterior, mas com um fim diferente, que é 
fazer sobressair, especialmente nas vicissitudes doa quarenta 
anos do deserto (13-33), dum lado a infidelidade do povo 
escolhido, do outro a inexgotável bondade de Deus, que o 
castigava para imediatamente lhe perdoar a conceder benefí 
cios. O vers. 6 dá a este salmo o valor duma confissão pública.



10

11

12

13

14

15

16

Qaem poderá referir as obras do poder do 
Senhor,

contar todos os seus louvores? 
Bem-aventurados os que observam os seus 

preceitos,
que praticam a justiça em todo o tempo. 
Lembra-te de mim. Senhor, segundo a tua 

benevolência para com o teu povo; 
visita-me com o teu auxílio, 
para que me deleite com a felicidade dos teus 

escolhidos,
para que eu goze com o gozo do teu povo, 
para que me glorie com a tua herança. 
Pecámos com os nossos pais, 
cometemos a iniqüidade, procedemos impia- 

mente.
Nossos pais no Egipto 
não consideraram as tuas maravilhas, 
não se lembraram da multidão das tuas 

graças,
antes se revoltaram contra o Altíssimo junto 

do Mar Vermelho.
Mas (o Senhor) salvou-os, por amor do seu 

nome,
para mostrar o seu poder.
Ameaçou o mar Vermelho, e ele secou-se; 
e conduziu-os por entre as ondas, como por 

um deserto.
E salvou-os da mão do que os odiava, 
livrou-os da mão do inimigo.
As águas cobriram os seus adversários, 
não escapou um só deles.
E deram créditos às suas palavras, 
cantaram os seus louvores.
Porém, depressa esqueceram as suas obras, 
náo esperaram a realização do seu desígnio. 
No deserto entregaram-se à concupiscência, 
e tentaram a Deus na solidão.
Goncedeu-lbes o que pediam, 
mas mandou-lhes o esgotamento.
Tiveram inveja de Moisés nos acampamentos, 
e de Aarão, o Santo do Senhor.

apesar dos 
seus ante 
passados 

terem 
pecado no 

Egipto 
e no 

deserto.

13, Não esperaram que Deus os provesse de comida e 
bebida no momento oportuno, mas começaram a murmurar.

16-18. Revolta de Datan e Abiroii, que queriam ser iguais 
•a Moisés e Aarão (Kúm. 16).



17 Abriu-se a terra e tragou Datan, 
e sepultou o bando de Abiron.

18 £ ateou-se fogo contra o bando de ambos: 
a chama consumiu os iníquos.

19 Fizeram um bezerro em Horeb
e adoraram um ídolo de ouro fundido.

20 E trocaram a sua glória
pelo simulacro dum touro que come feno.

21 Esqueceram-se de Deus, que os tinha sal 
vado,

que tinha operado prodígios no Egipto,
22 maravilhas na terra de Õam, 

coisas terríveis no mar vermelho.
23 (Deus) pensava exterminá-los, 

se Moisés, seu escolhido,
não tivesse intercedido junto dele, 
a fim de afastar a sua ira, para que não os 

exterminasse.
24 Desprezaram uma terra desejável, 

não deram crédito à sua palavra.
25 Murmuraram nas suas tendas, 

não obedeceram ao Senhor.
26 (Por isso) jurou-lhes com a mão levantada 

que os prostraria no deserto,
27 que dispersaria a sua posteridade entre as

nações,
e os disseminaria por diversos países.

28 E aderiram a Beelfegor
e comeram os sacrifícios de deuses mortos.

29 Provocaram-no com os seus crimes, 
mas caiu sobre eles um flagelo.

30 Fineias apresentou-se e fez justiça, 
e cessou o flagelo,

31 E (este eelo) foi-lhe contado como justiça, 
por todas as gerações para sempre.

32 Irritaram-no junto das Aguas de Meriba,
e aconteceu mal a Moisés por causa deles,

33 porque exacerbaram o seu espirito,
e ele falou inconsideradamente com os seus 

lábios.
e na terra 34 Não exterminaram os povos,
^tida  ̂ ® Senhor lhes tinha mandado.

35 (Pelo contrário) misturaram-se com os gentios, 
aprenderam as suas, acções,

36 e adoraram as suas estátuas,
que se tornaram um laço para eles.



37 Imolaram os seus filhos
e as suas filhas aos demônios.

38 Derramaram o sangue inocente:
o sangue de seus filhos e do suas filhas, 
que imolaram aos ídolos de Canaan.
£  (am m ) a terra ficou profanada com sangue.

39 Contaminaram-se com as suas obras, 
proBliluiram-se com os seus crimes.

40 (Por isso) incendiou-se o furor do Senhor
contra o seu povo, 

e abominou a sua herança.
41 Entregou-os ao poder dos gentios,

e dominaram-nos aqueles que os odiavam.
42 Os seus inimigos angustiaram-nos,

e (eUs) foram oprimidos sob a sua mão.
43 Muitas vezes Deus os livrou;

eles porém irritaram-no com os seus (impios) 
desígnios,

e foram prostrados pelas suas próprias ini- 
quidades.

44 Todavia (Deus) volveu os olhos para a sua
angústia, 

quando ouviu a sua súplica.
45 Lembrou-se, em favor deles, da sua aliança, 

teve piedade deles segundo a sua grande mi 
sericórdia.

46 E conciliou-lhes a misericórdia
de todos aqueles que os tinham levado cativos.

47 Salva-nos, Senhor, nosso Deus, 
recolhe-nos dentre as nações,
para que celebremos o teu santo nome, 
e nos gloriemos em louvar-te.

48 Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de i>9^ojo-
eéculo em século.

£ todo o poTo diga: Assim sejal Aleluia! quarto.



LIVRO QUIiNTO

Prólogo. 107

2

3

Xiouvem o 4
Senhor os
Israelitas,

outrora
perdidos 5

no deserto,

6

7

8

9

10

11

Acção de graças por terem sido livres 
dos perigos

(Vulgata 106) — 1 Louvai o Senhor, porque é 
bom,

porque a sua misericórdia é eterna.
Assim digam os que foram resgatados pelo 

Senbor,
08 que; ele resgatou da mão do inimigo, 
e 08 que congregou de várias terras; 
do oriente e do ocidente, 
do aquião e do austro.
Andaram errantes pelo deserto, pela solidão, 
não encontraram caminho para uma cidade 

habitável.
Tinham fome e sede, 
a sua vida desfalecia neles.
E clamaram ao Senhor no meio das suas 

angústias, 
e ele os livrou das suas tribulaçôes. 
Gonduziu-os por caminho direito, 
para que chegassem a uma cidade habitável. 
J)êem graças ao Senhor pela sua misericórdia 
e pelas suas maravilhas em favor dos filhos 

dos homens, 
porque saciou a alma faminta, 
encneu de bens a alma esfomeada.
Estiveram sentados no meio de trevas e na 

escuridão, 
prisioneiros na miséria e nos ferros,
Porque tinham sido rebeldes às palavras de 

Deus.
tinham desprezado o conselho do Altíssimo.

107, Em quatro quadros simbólicos (4-9; 10-16; 17-22; 
23-32) de uma elegante disposição simétrica» o salmista traça 
os grandes males de que Deus livrou o povo de Israel, o qual 
lhe deve por isso uma eterna gratidão. Em seguida descreve 
o feliz estado dos Israelitas, depois de terem voltado do exí 
lio (33-41), outro motivo de dar graças a Deus.

2-3. Expressões que indicam a volta do cativeiro à pátria 
reconstituida.

4-5. Primeiro quadro simbólico; a fome no deserto, tal 
era o exílio.

10. Segundo símbolo: a prisão.



12 Humilhou com trabalhos o seu coração; 
ficaram sem forças, e não houve quem os

socorresse.
13 B clamaram ao Senhor no meio das suas an 

gústias,
e ele os livrou das suas tribulações.

14 Tirou-os das trevas (do cárcere) e da escuri 
dão,

quebrou as suas cadeias.
15 Vêem graças ao Senhor pela sua misericórdia 

e pelas suas maravilhas em favor dos filhos
dos homens,

16 porque arrombou as portas de bronze 
e quebrou os ferroihos de ferro.

17 Estavam enfermos, por causa da sua iniqui- e doentes.

dade,
e eram atormentados por causa dos seus de 

litos.
18 A sua alma aborrecia toda a comida, 

e chegaram às portas da morte.
19 E clamaram ao Senhor no meio das suas an 

gústias,
e ele os livrou das suas tribulações.

20 Enviou a sua palavra para os curar, 
para os livrar da ruína.

21 Dêem graças ao Senhor pela sua misericórdia 
e pelas suas maravilhas em favor dos filhos

dos homens.
22 Ofereçam sacrifícios de louvor, 

anunciem as suas obras com alegria.
23 Os que tinham descido ao mar em naus, Louvem  o 

para fazerem comércio sobre as grandes águas, nalegan -
24 viram as obras do Senhor, t e s .  

as suas maravilhas no meio do mar.
25 Falou, e excitou um vento proceloso, 

que levantou para o alto as suas ondas.
26 Subiam até aos céus e desciam até aos abis 

mos ;
a sua alma desfalecia no meio destes males.

27 Andavam à roda e cambaleavam como ébrios, 
e toda a sua perícia se desvaneceu.

17-18. Terceiro símbolo: a perda de forças, c^üsada por 
uma náusea contínua. . ; .

23. Quarto símbplo: os náufragos. ^  tegipestà^le <i\iè os 
surpreende é um perigò tanto mais grávej gu ^ tò  ra r^  
eram para os antigos Hebreus as viagens. dp|p;r,már. '



Aflição e 
libertação.

Atendam  
os sábios 

a estes 
favores 
divinos.

28 E clamaram ao Senhor no meio das suas an 
gústias,

e ele os livrou das suas trihulações.
29 A  tempestade serenou em doce brisa, 

ficaram silenciosas as ondas do mar.
30 Eles alegraram-se por as ver silenciosas,

e (o Senhor) conduziu-os ao porto que deseja 
vam.

31 Dêem graças ao Senhor pela sua misericór 
dia

e pelas suas maravilhas em favor dos filhos 
dos homens»

32 Exaltem-no na assembleia do povo,
e louvem-no no conselho dos anciãos.

33 Converteu os rios em deserto,
os mananciais das águas em terra sedenta,

34 a terra fértil em salsqgem,
por causa da malícia dos seus habitantes.

35 Converteu o deserto em lago de águas,
e a terra árida em mananciais de águas.

36 Estabeleceu ali os famintos,
e eles fundaram üma cidade habitável.

37 Semearam campos, .plantaram vinhas, 
e colheram frutos abundantes.

38 E abençoou-os, e multiplicaram-se em extremo, 
e deu-lhes gado em número nào escasso.

39 Depois foram reduzidos a poucos e abati 
dos,

sob o peso dos infortúnios e da aflição.
40 Todavja, o que lança o desprezo sobre os

príncipes, 
e os faz errar por ínyios desertos,

41 levantou o pobre da sua miséria,
e fez as famílias numerosas como rebanhos.

42 Os justos vêem (estes còísas) e alegram-se, 
e toda a maldade fecha a sua boca.

43 Quem é sábio para considerar estas coisas
e ponderar bem as misericórdias do Senhor t

33-34. A  Palestiná, a princípio fértil, foi convertida em 
deserto durante o cativeiro de Babilônia.

35. Mas, depois da volta dos Israelitas, tomou-se, com o 
auxilio de Deus, uma terra fértil.

43. Quem é sábio... Qual é o homem sábio, que não 
conservará na memória estas coisas, e não procurará, por isso, 
orientar bem a sua vida?



Louvor a Deus e pedido de auxílio na guerra

108 (Vulgata 107)— 1 CAntico. Salmo. De Davide.
2 0  meu coração, ó Deus, está firme, o meu Bavide

coração está firme; S r T e
vou cantar e entoar salmos. Deus

3 Desperta, ó minha alma, despertai saltérío miserícur-
e citara!

Eu despertarei a aurora.
4 Louvar-te-ei no meio dos povos, Senhor, 

entoar-te-ei salmos entre as nações,
5 porque a tua misericórdia é (tão) grande (que

chega) até ao céu, 
e a tua fidelidade até às nuvens.

6 Mostra-te excelso, ó Deus, sobre os céus,
brilhe sobre a terra a tua glória. libertação.

7 Para que sejam livres os teus dilectos, 
socorre-nos com a tua direita e ouve-nos.

8 Deus falou no seu santuário:
«Exultárei e repartirei (à  minha vontade) Si- 

quém,
e medirei o vale de Sucot;

9 minha é a terra de Galaad, minha a terra de
Manassés;

Efraim é o elmo da minha cabeça, Judà o 
meu ceptro;

10 Moab é bacia para me lavar; 
poisarei o meu calçado sobre Edom, 
triunfarei da Fiiisleia.»

11 Quem me conduzirá à cidade fortificada?
Quem me conduzirá até Edom?

12 Porventura não és tu, ó Deus, que nos repe-
liste,

que já  não sais, ó Deus, à frente dos nossos 
exércitos?

13 Dá-nos auxilio contra o inimigo, 
porque é vão o socorro do homem.

14 £m Deus faremos proezas,
e ele calcará os nossos inimigos.

108, Este cântico é composto de dois fragmentos, tirados 
de dois outros salmos. Os versículos 2-6 provêm do S. 57, 8-12; 
os versículos 7-14 do S. 60, 7-14.



Malícia
dos

inimigos,

Impreca- 
ções con- ’ 
tra eles.

Contra inimigos injustos e pérfidos

109 (Vulgata 108) — 1 Ao mestre do coro. ^De Da 
vide, Salmo.

0* Deus, meu louvor, não te cales,
2 porque abriram contra mim uma boca ímpia

e enganadora.
Falaram-me com língua aleivosa,

3 com palavras de ódio me cercaram, 
e sem causa me fizeram guerra.

4 Em paga do meu amor, acusavam-me; 
eu porém orava.

5 Deram-me males em troca de bens,
ódio em troca do anior que eu lhes tinha.

6 Suscita um ímpio contra ele,
e esteja um acusador à sua direita.

7 Quando for julgado, seja condenado, 
e seja vã a sua súplica.

8 Sejam abreviados os seus dias, 
e ocupe outro o seu posto.

9 Fiquem seus filhos órfãos, 
e sua esposa viúva.

10 Andem vagabundos dum lugar para o outro
os seus filhos e mendiguem, 

e sejam lançados fora das suas habitações
devastadas.

11 O usurário dê caça a todos os seus bens,
e 08 estranhos roubem o fruto do seu trabalho.

12 Ninguém tenha compaixão dele,
nem haja quem se compadeça dos seus órfãos.

13 Seja exterminada toda a sua posteridade:
na segunda geração fique apagado o seu nome.

14 Reviva á lembrança da culpa de seus país na
presença do Senhor, 

e o pecado de sua mãe não seja apagado:

109, Cruelmente afligido por negras calúnias, o salmista 
pede o castigo do pérfido acusador (1-20); e, depois de fazer 
uma breve descrição dos seus sofrimentos, pede a Deus que 
o auxilie (21-31).

1. Não te cales... Não deixes de manifestar a minha ino 
cência contra as calúnias de que sou vítima.

6. Depois de ter empregado o plural para designar os 
seus inimigos, Davide emprega agora o singular, porque tinha 
particularmente em vista o chefe desses inimigos, verdadeiro 
instigador de todos os seus males. S. Pedro, aplicando o 
salmo a Jesus, vê neste chefe Judas traidor (Act, 1, 20). — 
Suscita... Deve notar-se que, neste salmo» Davide fala como 
profeta, e, em nome de Deus, anuncia o que havia de acon 
tecer aos inimigos obstinados do Senhor.



15 eetejam sempre (os seus crimes) diante do Se 
nhor,

e extirpe da terra a sua memória,
16 porque não pensou em usar de misericórdia, 

mas perseguiu o homem miserável e men 
digo,

0 homem aflito do coração, para lhe dar a 
morte.

17 Amou a maldição: venha ela sobre ele; 
não quis a bênção; afaste-se ela dele,

18 Vísta-se de maldição como de um vestido: 
penetre como água nas suas entranhas,
e como azeite nos seus ossos.

19 Seja para ele como o vestido com que se co 
bre, e como a cinta com que sempre se 
cinge.

20 Seja esta a paga do Senhor àqueles que me
acusam,

e aos que dizem males contra a minha alma.
21 £ tu, Senhor, Deus, sê comigo por amor do

teu nome;
porque é benigna a tua misericórdia, sal- 

va-me,
22 pois sou miserável e pobre,

e o meu coração está ferido dentro de mim.
23 Desapareço como a sombra que vai caindo,

e sou sacudido (para longe) como um gafa 
nhoto,

24 Os meus joelhos vacilam com o jejum,
e a miuha carne definha com a magreza.

25 Tornei-me para eles um objecto de opróbrio; 
ao verem-me, abanam a cabeça (inaultan-

ão-me).
26 Socorre-me, Senhor Deus meu ; 

salva-me segundo a tua misericórdia,
27 E saibam que isto é obra da tua mão, 

que foste tu, Senhor, que fizeste isto.
28 Amaldiçoem eles (muito embora) mas aben 

çoes tu;
confundidos sejam os que se levantam contra 

mim,
e entretanto o teu servo se alegrará.

29 Sejam cobertos de ignomínia os meus acusa 
dores,

e envolvidos na sua confusão como num 
manto.

Preces 
para 

alcançar 
o auxílio 
divino.



Acção de 
graças 
anteci 
pada.

O Messias, 
rei c sa 
cerdote 
etemo,

dominará 
sobre as 
nações.

30 Exaltarei altamente o Senhor com a minha
boca

no meio de muitos cantarei os seus louvores,
31 porque se pôs à direita do pobre, 

para o pôr a salvo dos juizes (iníquos),

O Messias rei, sacerdote, vencedor

110 (Vulgata 109) — 1 De Davide. Salmo.
Disse o Senhor ao meu Senhor:
4 Senta-te à minha direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo

de teus pés>.
2 0 Senhor estenderá o ceptro do teu poder

(do alto) de S ião :
«Impera no meio dos teus inimigos 1

3 Contigo está o principado, no dia do teu nas 
cimento,

entre os resplendores da santidade:
antes da aurora, como orvalho, eu te gerei.»

4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá:
«T u  és sacerdote eternamente, 
segundo a ordem de Meiquisedec.»

5 0  Senhor está à tua direita; 
esmagará os reis no dia da sua ira.

6 Julgará as nações, amontoará cadáveres; 
esmagará cabeças sobre um vasto campo.

110, Ê o mais célebre dos salmos, e um dos mais difíceis 
de interpretar. É inteiramente profético, tendo por assunto 
as principais grandezas de Cristo, que são o seu reino etemo 
e o seu sacerdócio etemo. £ citado várias vezes no Novo 
Testamento (Mat. 22, 41; Marc. 12, 35; Luc. 20, 41-44; Act. 2, 
34, etc.).

1. Disse o Senhor... Sentido: Deus Pai disse ao seu 
Filho Unigénito, meu Senhor, e Deus como ele, e feito homem 
por amor de m ó s : Senta-te à minha direita, isto é ,  govema 
e reina comigo sobre todo o ser criado, com poder igual ao 
meu, como Deus que és.— Até que... estas palavras não 
estabelecem um limite à suprema realeza do Messias, porque 
ele está sentado para sempre à direita de Deus (Hebr. 10, 
12); indicam apenas que a completa submissão dos Inimigos 
do Salvador, no fim do mtmdo, será o prelúdio duma era 
nova, em que o império de Cristo será mais glorioso e absoluto.

3. Antes da aurora, antes que nenhuma aurora, que ne 
nhum astro existisse, isto é, desde toda a eternidade.

4. O Messias tem em si o sacerdócio, que não descende 
da instituifião levitica (Ex. 28,) mas vem directamente de 
Deus, como o de Melquisedec, sacerdote do Deus altíssimo 
(Gen. 14, 18).

6. O Senhor está à tua direita, ele te assiste, te auxilia a 
triunfar dos teus inimigos.
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113

Beberâ da torrente no caminho, 
por isso levantará a sua cabeça.

Obras magníficas de Deus em Israel

(Vuigata 110) — 1 Aleluia.
Louvarei o Senhor com todo o meu coração, 
na reunião dos justos e na assembleia. 
Grandes são as obras do Senhor, 
dignás de estudo para todos os que ás amam. 
A  sua obra é majestade e magnificência; 
a sua jüstiçá permanece para sempre: 
Instituiu um memorial das suas maravilhas; 
o Senhor é misericordioso e compassivo.
Deu alimento aos que o teipem; 
lembrar-áe-ã eternamente da sua aliança. 
Manifestou ao seu povo o poder das suas 

obras,
dando-lhe á  herança das nações.
As obraél das suas mãos são rectáê ê justas; 
todos os seus preceitos são amutáveis, 
estáveis pelos séculos, pára sempre, 
dados com firmeza e equidade.
Enviou a redenção ao seu povo; 
estabeleceu,para sempre a sua aliança; 
santo e venerável é ò seu nòme.
O temor do Senhor, é o princípio, da, sabedoria: 
procedem com prudência todos os quê 6 adoram; 
o seu louvor permanece para sémpre.

Felicidade dd justo

(Vuigata 111) — 1 Aleluia.
Bem-aveuturado o homem que teme o Senhor,

Benefí 
cios

gerais.

Benefí 
cios

especiais.

que põe as suas 
mentos.

delícias nos seus manda-
O justo 
abunda 
em bens 

temporais,

7. Beberá da torrente... imagein dum guerreiro que, 
fatigado do combate, se contenta com beber da torrente que 
encontra t i o  caminho, para em seguida recojneçar a luta com 
novo vigor, até à vitória definitiva.

111 e 112. Há muitos traços dè senielhança entre estes dois 
salmos, sendo por isso chamados «irmãos gêmeos», O pri 
meiro canta as grandezas de Deus,, especialmente a sua bon 
dade e generosidade para com os seus amigos fiéis., O se 
gundo louva a virtude do homem justo, temente a Deus, e a 
felicidade que receberá em paga.

4. Memorial... Alusão às festas de Israel, instituídas 
por ordem de Deus para comemorar os seus benefícios.



e será 
estável e 
glorioso.

Inveja dos 
pecadores.

10

Poderosa serâ a sua posteridade sobre a terra; 
bendita será a geração dos justos.
Haverá abundâocia e riquezas na sua casa, 
e a sua munifícêDcia durará sempre.
Nas trevas (do infortúnio) surge como uma 

luz para os rectos;
(ele é) clemente, misericordioso e justo.
Ditoso o homem que se compadece e empresta 

(aos pobres), 
que. dispõe as suas coisas com justiça,
Jamais vacilará; 
a memória do justo será eterua.
Não temerá ouvir noticias funestas; 
o seu coração está firme, esperaudo no Se 

nhor.
Inalterável está o seu coração, não temerá, 
até que veja os seus adversários confundidos. 
Distribui, dá aos pobres, 
a sua muuificência durará sempre; 
o seu poder será exaltado com glória.
Vê-lo-á o pecador e se indignará, 
rangerá os dentes e se consumirá; 
porém o desejo dos pecadores perecerá.

Louvor a Deus, excelso e benigno

Estando 
acima de 
todas as 

criaturas.

Deus 
eleva os 

humildes.

113 (Vulgata 113) -  1 Aleluia.
Louvai, ó servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor.

3 Seja bendito o nome do Senhor, 
desde agora e para sempre.

3* Desde o nascer do sol até ao seu ocaso, 
seja louvado o nome do Senhor.

4 Excelso é o Senhor, sobre todas as gentes, 
e a sua glória está acima dos céus.

õ Quem há como o Senhor nosso Deus, 
que está sentado nas alturas,

6 e baixa os olhos sobre o céu e sobre a terrat
7 Levanta do pó o desvalido, 

tira da imundície o pobre,
8 para o colocar com os príncipes, 

com 08 príncipes do seu povo.
9 E a que era (antes) estéril, fá-la viver em sua

casa,
como mãe alegre de seus filhos.



Milagres de Deus na saída do Egipto

114 (Vulgata 113A ) - 1 Aleluia.
Quando Israel saiu do Egipto,
a casa de Jacob do meio dum povo bárbaro,

2 Judá tornou-se o seu santuário,
Israel o seu reino.

3 O mar viu e fugiu.
o Jordão voltou para Irás.

4 Os moutes saltaram de alegria como carneiros, 
as colinas como cordeiros.

5 Que tens tu, ó mar, para fugir?
E tu, Jordão para retroceder?

6 Vós, ó montes, por que saltais de alegria como
carneiros?

E vós, colinas, como cordeiros?
7 Treme, ó terra, diante da face do Senhor, 

diante da face do Deus de Jacob,
8 que converte a rocha em um lago de águas, 

a penha (árida) em fonte de águas.

Grandeza e bondade do verdadeiro Deus

115 (Vu lgata ll3B ) — 1 (9) Não a nós. Senhor, não Súpiiça
% fino pela mise-

. ’ ^ . ricórdia
mas ao teu nome da (toda) a gloria, de Deus.
por tua misericórdia e pOr tua fidelidade.

2 (10) Por que hão-de dizer as gentes:
«Onde está o seu Deus?»

3 (11) 0 noRso Deus está no céu;
tudo quanto quis, ele o fez.

4 (12) Oe seus ídolos são prata e ouro, inuuii-
obra das mãos dos homens.

5 (13) Têm boca, e não falam;
têm olhos, e não vêem.

6 (14) Têm ouvidos, e não ouvem;
têm nariz, e não cheiram.

7 (15) Têm mãos, e não apalpam;
têm pés, e não andam;
não emitem som com a sua garganta.

8 (16) Serão semelhantes a eles os que os fazem,
todos os que confiam neles.

114, 4. Os montes saltaram... Alusão ao fenômeno que se 
deu no Sinai, quando foi feita a aliança.



Confie 9 ( 17) A  casa de Israel confia no Senhor;
 ̂ 0 auxílio e o seu escudo.

10 (18) A  casa de Aarão confia no Senhor:
ele é o seu auxílio e o seu escudo.

11 (19) Os que temem o Senhor, confiam no Senhor:
ele é o seu auxílio e o seu escudo.

12 (20) O Senhor lembra-se de nós,
e hã-de abençoar-nos: 
abençoará a casa de Aarão.

13 (21) Abençoará os que temem o Senhor,
os pequenos e os grandes.

14 (22) 0 Senhor há-de multiplicar-vos,
a vós e aos vossos filhos.

15 (23) Sede benditos do Senhor,
que fez o céu e a terra.

16 (24) 0 céu é céu do Senhor,
mas a terra deu-a aos filhos dos homens.

17 (25) Não são os mortos que louvam o Senhor,
nem homem algum que desce ao sepulcro.

18 (26) Mas nós (q u e  vivemos) é que bendizemos o
Senhor, 

desde agora e eternamente.

Acção de graças de um homem salvo da morte

116 (Vuigata 114 e 115)— 1 A le lu ia .
Amo 0 Senhor porque ele ouviu 
a voz da minha oração,

2 porque íuclinou para mim o seu ouvido, 
no dia em que o invoquei.

3 Gordas de morte me envolveram,
e os laços dos infernos vieram sobre mim, 
caí em angústia e em pesares.

4 E invoquei o nome do Senhor:
<Ahl Senhor, salva a minha vidal»

5 0  Senhor é benigno e justo,
o nosso Deus é misericordioso.

6 0 Senhor guarda os simples:
fui um desvenlurado e ele salvou-me.

7 Volta, ó miuha alma, ao teu repouso, 
porque o Senhor te cumulou de beus.

8 Gom efeito livrou da morte a minha alma,
os meus olhos das lágrimas, os meus pés da 

queda.
9 Andarei na presença do Senhor, 

na região dos vivos.



1 (10) Tive confiança mesmo quando disse:
«Estou muito afiíto.»

3 (11) Eu disse no meu pavor:
«Todo o homem é falaz!»

3 (13) Que darei eu em retribuição ao Senhor,
por todos os benefícios que me tem feito?

4 (13) Tomarei o cálice da salvação,
e invocarei o nome do Senhor.

5 (14) Cumprirei os meus votos ao Senhor,
diante de todo o seu povo.

6 (15) E ’ preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus santos.

7 (16) 0 ’ Senhor, eu sou teu servo,
eu sou teu servo e filho da tua escrava: 
quebraste as minhas cadeias.

8 (17) Eu te oferecerei um sacrifício de louvor,
e invocarei o nome do Senhor.

9 (18) Cumprirei os meus votos ao Senhor,
diante de todo o seu povo,

10 (19) nos átrios da casa do Senhor,
no meio de ti, ó Jerusalém.

Hino de louvor e de acção de graças

117 (Vulgata 116) — 1 Aleluia.
Nações, louvai todas o Senhor, 
ó povos todos glorifícai-o,

3 porque sobre nós foi confirmada a sua mise 
ricórdia,

e a fidelidade do Senhor permanece eterna 
mente.

Acção de graças pela salvação alcançada

118 (Vulgata 117) — 1 Aleluia.
Dai graças ao Senhor, porque é bom, Que todo
porque a sua misericórdia é eterna. ^Israel

3 Diga a casa de Israel: louve a
« A  sua misericórdia é eterna.» Deus,

116, 11. Todo o homem... Sòmente em Deus se deve con 
fiar, e nâo no homem, que frustra continuamente as mais 
legitimas esperanças.

16. Quebraste... Metáfora para designar o perigo de que 
Deus acabava de libertar o poeta.

117, S. Paulo, na sua Epístola dos Romanos, 15, 11, cita 
este salmo, para demonstrar que os pagãos também são cha 
mados a participar da salvação trazida ao mundo pelo Messias.



Recomen- 
da-se a 

confiança 
em Deus.

Descrição 
do perigo 
em que 

esteve, e 
da sua 

salvação.

O divino 
liberta 

dor.

Acção de 
graças no 
santuário.

3 Diga a casa de Aarão:
« A  sua misericórdia é eterna.»

4 Digam os que temem o Senhor:
« A sua misericórdia é elerna.»

5 No meio da tribulação invoquei o Senhor, 
o Senhor ouviu-me e livrou-me (do perigo).

6 0 Senhor es Lá comigo: não temo ;

Sue pode fazer-me o homem?
Senhor, o meu auxílio, está comigo, 

e confundidos verei os meus inimigos.
8 £ ' melhor buscar refúgio no Senhor, 

que esperar no homem.
9 £ ' melhor buscar refúgio no Senhor, 

que conQar nos príncipes.
10 Todas as gentes me cercaram,

mas eu esmaguei-as em nome do Senhor.
11 Cercaram-me por todos os lados,

mas eu esmaguei-as em nome do Senhor.
12 Cercaram-me como abelhas ; 

abrasaram-me como o fogo abrasa os espi-
nheiros,

mas eu esmaguei-as em nome do Senhor.
13 Fui empurrado violentamente, para cair, 

mjíG o Senhor susleve-me.
14 0  Senhor é a minha força, a minha fortaleza; 

tornou-se o meu salvador.
15 Grito de júbilo e de salvação,

(ouve-se) nas tendas dos justos:
A  dextra do Senhor actuon com firmeza,

16 a dextra do Senhor levantou-me,
a dextra do Senhor actuou com firmeza.

17 Não morrerei, mas viverei,
e narrarei as obras do Senhor.

18 Castigou-me, caetigou-me o Senhor, 
mas não me entregou à morte.

19 Abri-me (ó sacerdotes) as portas (do templo)
da justiça;

depois de entrar por elas, darei graças ao 
Senhor.

20 Esta é a porta do Senhor, 
os justos entrarão por ela.

21 Dar-te-ei graças (Senhor), porque me ouvisle 
e te tornaste o meu salvador.

118, 19. A procissão chega à porta do templo e pede 
para entrar.



32 A  pedra que os edificadores rejeitaram, 
esta foi posta por pedra angular.

33 Foi o Senhor que rez isto,
e é uma coisa admirável áos nossos olhos.

34 Este é o dia que fez o Senhor; 
regozijemo-nos e alegremo-nos nele.

35 O’ Senhor, salva;
ó Senhor, dá prosperidade!

36 Bendito o que vem em nome do Senhor;' 
nós vos bendizemos da casa do Senhor.

37 0  Senhor é Deus, e faz brilhar sobre nós
a sua luz.

Ordenai o cortejo com frondosos ramos, 
até aos ângulos do altar.

38 Tu és 0 meu Deus, e eu te dou graças; 
ó meu Deus, eu te exalto com louvores.

39 Dai graças ao Senhor, porque é bom, 
porque a sua misericórdia é eterna.

Elogio da lei divina

ALEF

Felizes os que observam a lel de Deus

119 (Vulgata 118) — 1 Bem-aventurados aqueles, 
cujo caminho é imaculado,

âue andam na lei do Senhor, 
iem-aventurados os que guardam as suas 

prescrições, 
e de todo o coração o buscam,

3 que não praticam a iniqüidade 
mas andam nos seus caminhos.

A  obser 
vância da 

lei é a  
fonte da 
felicidade 
humana.

22. A pedra... Locução proverbial pára dizer que aquele 
que se julgava não servir para nada, viu-se depois que era 
o melhor, o mais importante, como a pedra angular nos edi 
fícios. Tal era Israel relativamente aos gentios, seus inimigos. 
Tal foi Jesus Cristo relativamente aos chefes da nação judaica 
(Mat. 21, 42, e segs).

119, Este salmo é alfabético, porque contém vinte e duas 
estrofes, segundo o número de letras do alfabeto hebreu, 
tendo cada uma oito versículos, que começam pela mesma 
letra. Esta disposição tinha por fim principal auxiliar a me 
mória. A lei de Deus é chamada com nomes diferentes, mas 
que têm o mesmo sentido. Um único pensamento domina este 
salmo: o elogio da lei, e o conseqüente convite à sua obser 
vância.



4 Tu promulgaste os teus preceitos, 
para que sejam guardados à risca.

5 Oxalá que os meus caminhos sejam firmes 
para guardar qs teus estatutos!

6 Então não serei confundido,
quando eu atender a todos os teus manda 

mentos.
7 £u te louvarei com rectidão de coração, 

quando tiver aprendido os decretos da tua
justiça.

8 Guardarei os teus estatutos: 
não me desampares inteiramente.

BETH

Alegremente observarei a tua lei

9 Gomo conservará puro o seu caminho o ado 
lescente ?

Guardando as tuas palavras.
10 De todo o meu coração te busco:

não me deixes transviar dos teus manda 
mentos.

11 Guardo no meu coração a tua palavra, 
para não pecar contra ti.

12 Bendito és, Senhor; 
ensina-me os teus estatutos.

13 Gom os meus lábios enuncio 
todos 06 decretos da tua boca.

14 Deleito-me no caminho das tuas prescrições, 
como em todas as riquezas.

15 Meditarei nos teus preceitos,
e considerarei os teus caminhos.

16 Hei-de deliciar-me com os teus estatutos; 
não me esquecerei das tuas palavras.

GHIMEL

Dá-me a graça de observar a tua lèi, mesmo 
no melo das adversidade»

17 Beneficia o teu servo, para que eu viva 
e guarde as tuas palavras.

18 Abre os meus olhos,
para que considere as maravilhas da tua lei.



19 Eu 80U peregrino na terra;
não escondas de mim os mandamentos.

20 Desfalece a minha alma, 
desejando sempre os teus decretos.

21 Ameaçaste os soberbos;
malditos os que se afastam dos teus manda 

mentos.
22 Livra-me do opróbrio e do desprezo, 

porque observo as tuas prescrições.
23 Mesmo que os príncipes se sentem e falem

contra mim, 
o teu servo todavia medita nas tuas determi 

nações.
24 Pois as tuas prescrições são as minhas delí 

cias,
e os teus estatutos os meus conselheiros.

DALETH

A angüstla me oprime: instrul-me e consola-me

25 A minha alma está prostrada sobre o pó: 
dà-me a vida, segundo a tua palavra.

26 Eu te expuz os iqeus caminhos, e tu me
atendeste: 

ensina-me os teus estatutos.
27 Instrui-roe no caminho dos teus preceitos, 

e meditarei nas tuas maravilhas.
28 A minha alma derrama lágrimas fie tristeza: 

fortica-me segundo a tua palavrá.
29 Afasta-me do caminho do erro,

e concede-me o favor da tua lei.
30 Eu escolhi o cam inho d a  verdade, 

propuB-me os teus decretos.
31 Estou estreitamente abraçado às tuas prescri 

ções :
Senhor, não permitas que eu seja confun 

dido.
32 Correrei pelo caminho dos teus mandamen 

tos,
quando dilatares o meu coração.

32. Quando dilatares... quando aumentares em mim a  
coragem e a confiança.



HE

Dá-me luz e graça para seguir fielmente a tua lel

33 Mostra-me, Senhor, o caminho dos teus esta 
tutos,

e segui-lo-ei com fidelidade.
34 Instrui-me para que eu observe a tua lei, 

e a guarde de todo o meu coração.
35 Guia-me pela senda dos teus mandamenlos, 

porque nela me deleito.
36 Inclina o meu coração para os teus preceitos, 

e não para a avareza.
37 Desvia os meus olhos, para que não vejam a

vaidade; 
faz-me viver no teu caminho.

38 Cumpre para com o teu servo a tua promessa, 
que foi feita aos que te temem.

39 Afasta de mim o opróbrio, que receiò, 
porque os teus decretos são agradáveis.

40 Vê como eu suspiro pelos teus preceitos; 
dá-me vida segundo a tua equidade.

VAU

Com a tua graça confessarei a verdade mesmo 
diante dos poderosos

41 E venham sobre mim as tuas misericórdias,
Senhor,

o teu auxilio, segundo a tua promessa.
42 E poderei responder uma palavra aos que me

insultam,
.porque ponho a minha esperança nas luas 

palavras.
43 Não tires da minha boca a palavra da ver 

dade,
porque confio nos teus decretos.

44 Guardarei sempre a tua lei, 
pelos séculos, para sempre.

45 Andarei por um caminho espaçoso, 
porque busco os teus mandamentos.

39. O opróbrio que o Salmista receava era chegar a ser 
infiel aos preceitos divinos.



46 Falarei dos teus preceitos diante dos reis, 
sem me envergonhar.

47 Deleitar-me-ei nos teus mandamentos,

Sue amo.
levantarei as minhas mãos para os teus man 

damentos, 
e meditarei os teus estatutos.

ZA IN

Na aflição, no sofrimento, a tua lel é a minha 
consolação e a minha alegria

49 Lembra-te da palavra dada ao teu servo, 
com a qual me deste esperança.

50 Isto me consola na minha aflição,

Sue a tua palavra me dá vida.
'8 soberbos escarnecem-me com veemência, 

mas eu nâo me afasto da tua lei.
53 Lembro-me, Senhor, doa teus juízos antigos, 

e fico consolado.
53 Apodera-se de mim a indignação por causa 

dos pecadores,

Sue abandonam a tua lei. 
s teus estatutos são objecto dos meus can- 

tares.
no lugar da minha peregrinação.

55 Lerabro-me do teu nome, Senhor, durante a
noite,

e guardarei a tua lei.
56 Isto me aconteceu,

porque tenho observado os teus preceitos.

HETH

Resolvi firmemente guardar a tua lel

57 Eu disse: Senhor, a minha porção (de herança) 
é guardar a tua lei.

58 Suplico o favor do teu rosto de todo o meu
coração;

compadecé-te de mim, segundo a tua promessa.

48. Levantarei as minhas mãoa em sinal de amor, como 
se fazia .durante a oração. ,

65. Lembro-me... durante a noite. O Salmista pensava 
noite e dia em Deus e na sua lei.



59 Considerei os meus caminhos,
e voltei aos meus passos para os teus preceitos.

60 Apressei-me e não demorei
a guardar os teus mandamentos.

61 Os laços dos pecadores me cingiram, 
mas eu não me esqueci da tua lei.

62 A ’ meia-noite levantei-me para te louvar 
por teus justos decretos.

63 Sou amigo de todos os que te temem
e dos que guardam os teus mandamentos.

64 A terra está cheia, Senhor, da tua graça: 
ensína-me os teus preceitos,

TETH

Na escola do sofrimento aprende-se a observar 
com mais fidelidade a lel de Deus

65 Tens usado de bondade com o teu servo, 
segundo a tua palavra, ó Senhor.

66 Ensina-me o sentido recto e a ciência, 
porque confio nos teus mandamentos.

67 Antes de ser atormentado, errei, 
mas agora guardo a tua palavra.

68 Tu és bom e benfeitor; 
ensina-me as tuas prescrições.

69 Os soberbos maquinam fraudes contra mim, 
mas eu de todo o meu coração guardo os

teus preceitos.
70 0 coração deles tornou-se (insensível) como

gordura: 
eu porém delicio-me na tua lei.

71 Para mim foi bom ter sido atormentado, 
para aprender as tuas prescrições.

72 Para mim vale mais a lei que saiu da tua
boca,

do que mil lingotes de ouro e de prata.

JOD

A consciência de ter praticado os mandamentos 
divinos é origem de consolação e de conforto

73 As tuas mãos fizeram-me, formaram-me; 
instrui-me para aprender os teus manda 

mentos.



74 Os que te temem, ver-me-ão e alegrar-se-âo, 
porque pus a minha esperança na tua pala 

vra.
75 Sei, ó Senhor, que os teus decretos são jus 

tos
e que me afligiste com razão.

76 Venha a tua misericórdia consolar-me, 
segundo a promessa que fizeste ao teu servo.

77 Venham a mim as tuas misericórdias, para
que eu viva, 

porque a tua lei é a minha delícia.
78 Sejam confundidos os soberbos, pois injusta 

mente me afligem: 
eu meditarei sobre os teus preceitos.

79 Voltem-se para mim os que te temem,
e 08 que tomam a peito as tuas prescrições.

80 Seja perfeito o meu coração na prática dos
teus estatutos 

para que eu não seja confundido.

CAPH

Persevera na prática do bem, mesmo no meio 
das perseguições, esperando com fé 

o auxílio divino

81 A minha alma desfalece ansiando o teu au 
xílio ;

espero na tua palavra.
83 Os meus olhos desfalecem, ansiando a tua 

palavra: 
quando me consolarás?

83 Em realidade, embora sendo como um odre
exposto ao fumo, 

não me esqueci das tuas prescrições.
84 Quantos são os dias do teu servo?

Quando farâs justiça aos que me perseguem?
85 Os soberbos abriram covas para mim, 

aqueles que não procedem segundo a tua lei.
86 Todos 08 teus mandamentos são fiéis; 

injustamente me perseguem: socorre-me.
87 Por pouco me não reduziram a pó;

eu porém não abandonei os teus preceitos.
88 Conserva-me com vida segundo a tua miseri 

córdia,
e guardarei as prescrições saídas dã tua boca.



LAMED

Eternidade da lel de Deus; ela consolará 
incessantemente os justos

89 Para sempre. Senhor, permanece a tna palavra, 
ela é estável como o cén.

90 A  tua fidelidade permanece de geração em
geração;

lu fundaste a terra, e ela perdura.
91 Segundo os teus decretos, perduram sempre, 

pois todas as coisas estão ao teu serviço.
92 Se a tua lei nâo fosse a minha delicia, 

já  eu teria perecido na minha aflição.
93 Nunca jamais me esquecerei dos teus preceitos, 

porque por eles me deste a vida.
94 Eu sou teu : salva-me,

porque busquei os teus preceitos.
95 Os pecadores esperam-me para me perder; 

eu porém estou atento às tuas prescrições.
96 V i que toda a perfeição tem um limite: 

o teu mandamento é ilimitado.

MEM

A lei divina é fonte de sabedoria; dá melhor 
instrução que os mestres do mundo

97 Quanto eu amo a tua lei, Senhor I
Ela é (o objecto da) minha meditação todo o dia.

98 Mais sábio que os meus inimigos me tornou
o teu mandamento, 

porque ele está sempre comigo.
99 Sou mais prudente que todos os meus mes 

tres,
porque os teus mandamentos são a minha 

meditação.
100 Sou mais sensato que os anciãos, 

porque observo os teus preceitos.
101 Retiro os meus pés de todo o mau caminho,

Sara guardar as tuas palavras, 
ão me desvio dos teus decretos, 

porque tu me iustruiste.

96. Tudo o que o Salmista viu de perfeito sobre a terra 
teve fim, sòmente a lei de Deus possui uma duração intermi 
nável, visto que nada limita a 3ua perfeição.



103 Quão doces são as tuas palavras ao meu pa 
ladar 1

São-no mais que o mel à miniia boca.
104 Com OS teus mandamentos torno-me inteli 

gente,
por isso odeio todo o caminho da iniqüidade.

N U N

A palavra, isto, é, a lel de Deas, ê um farol, pelo qual 
o Salmista se quer guiar sempre

105 Lâmpada para os meus passos é a tua pala 
vra,

e luz para os meus caminhos.
106 Juro e determino

guardar os teus justos decretos.
107 Tenho sido atormentado. Senhor, em extremo: 

conserva-me a vida segundo a tua palavra.
108 Aceita, ó Senhor, as oferendas da minha

boca,
e ensina-me os teus decretos.

109 A  minha vida está sempre em perigo,

Sorém não me esqueço da tua lei.
>s pecadores armaram-me um laço, 

não me afastei porém doe teus preceitos,
111 As tuas prescrições constituem a minha he 

rança para sempre, 
porque são a alegria do meu coração.

112 Inclinei o meu coração a praticar sempre os
teus estatutos: 

perpèluamente e com perfeição.

SAMEGH

Faz repousar a sua esperança na lel, da qual não será 
afastado pelos pecadores

113 Aborreço os dúplices de coração, 
e amo a tua lei.

114 Tu és 0 meu protector e o meu escudo: 
espero na tua palavra.

108. Oferendas... Os louvores» as »rações e promessas que 
oferece ao Senhor, como quem oferece um sacrifício.



115 Retirai-vos de mim, malignos,
que quero observar os mandamentos do meu 

Deus.
116 Â,mpara-me (Senhor), segundo a tua promessa,

e viverei;
não permitas que eu seja confundido no que 

espero.
117 Ajuda-me, e serei salvo,

e atenderei sempre aos teus estatutos.
118 Desprezas todos os que se desviam dos teus

estatutos,
porque são mentira os seus pensamentos.

119 Consideras como escória todos os pecadores
da terra, 

por isso amo as tuas prescrições.
130 Estremece a minha carne com temor de ti, 

e temo os teus decretos.

A IN

Oração, pedindo a Deus que o ajude a observar 
a sua lel, que é abandonada por muitos

131 Tenho praticado o direito e a justiça: 
não me entregues aos meus opressores.

122 Sê fiador do teu servo para o bem,

Sara que não me oprimam os soberbos.
Is meus olhos desfalecem, ansiando o teu 

auxilio
e as promessas da tua justiça.

134 Trata o teu servo seguado a tua bondade, 
e ensina-me os teus estatutos.

135 Eu sou teu servo, instrui-me,
para que eu conheça os teus preceitos.

126 E’ tempo, Senhor, de procederes (com rigor): 
(0 8  soberbos) violaram a tua lei.

137 Por isso amo os teus mandamentos,
mais do que o ouro, do que o ouro fíuis- 

simo.
138 Por isso escolhi para mim os teus precei 

tos ;
odeio todo o caminho falso.



PHE

Pede a graca de vencer as dificuldades 
que se opSem à prática da lel

129 As tuas prescrições são adm iráveis, 
por isBO as observa a m inha alm a.

130 A  explicação das tuas palavras ilumina, 
ensina os inexperientes.

131 Abro a minha boca e aspiro,

Silo desejo que tenho dos teus mandamentos, 
lha para mim e compadece-te de mim, 

como costumas fazer com os que amam o teu 
nome.

133 Encaminha os meus passos segundo a tua
palavra,

e não me domine iniqüidade alguma.
134 Livra-me da opressão dos homens, 

e guardarei os teus mandamentos.
135 Mostra sereno o teu rosto ao teu servo, 

e ensina-me os teus estatutos.
136 Rios de lágrimas têm brotado dos meus olhos, 

por não terem guardado a tua lei.

SADE

Justiça e verdade da lel divina

137 Tu és justo. Senhor, 
e o teu juízo é recto.

138 Impuseste as luas prescrições com justiça 
e com grande firmeza.

139 O meu zelo me consome,
porque os meus adversários se esqueceram 

das tuas palavras.
140 A  tua palavra está sobremaneira provada, 

e o teu servo a ama.
141 Eu sou pequeno e desprezado, 

mas não esqueço os teus preceitos.
142 A  lua justiça é justiça eterna, 

e a tua lei é firme.

131. Abro a minha boca... Modo de dizer para indicar um 
desejo ardente.

140. Provada, purificada pelo fogo, como os metais, isto 
é, puríssima.



143 A  angústia e a tribulação vieram sobre mim, 
os teus mandamentos são as minhas delicias.

144 A  justiça das tuas prescrições é eterna, 
dã-me a inteligência delas, e viverei,

COPH

Súplica para obter a graça de ser 
sempre fiel à lel

145 Clamo de todo o meu coração: ouve-me Senhor; 
eu observo os teus estatutos.

146 Clamo a ti: salva-me,
e guardarei os teus estatutos.

147 Vénho logo de manhã e imploro auxílio; 
espero nas tuas palavras.

148 Os meus olhos antecedem as vigílias noctur 
nas,

S&ra meditar as tuas palavras, 
uve a minha voz segundo a tua misericór 

dia, Senhor, 
dá-me vida segundo o teu decreto.

150 Aproximam-se os que inlquamente me perse 
guem;

estão muito afastados da tua lei.
15t Perto estás (de mim), Senhor,

6 todos os mandamentos são fléis.
152 Há muito tempo eu soube das tuas prescri 

ções,
que as estabeleceste para sempre.

RES

Oração para obter o auxílio divino contra 
a hoBtlIldade dos maus

153 Olha para a minha aflição e livra-me, 
porque não me tenho esquecido da tua lei.

154 Defende a minha causa e resgata-me; 
dá-me a vida segundo a tua palavra.

155 A  salvação está lònge dos pecadores, 
porque não cuidam (do cumprimento) dos teus

estatutos.

151. Perto estás de mim, e, por isso, nâo temo os meus 
inimigos.



156 Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias; 
dá-me a vida segundo os teus decretos.

157 Muitos são os que me perseguem e me atri 
bulam :

eu porém não me desvio das tuas prescrições.
158 Vi OB prevaricadores e senti desgosto, 

porque eles não guardaram a tua palavra.
159 Vê, Senhor, que amo os teus preceitos; 

conserva-me a vida pela tua misericórdia.
160 A  excelência capital da tua palavra é a cons 

tância, 6 é eterno todo o decreto da tua 
justiça.

SIN

Paz e alegria de quem observa a lel divina

161 Os príncipes perseguem-me sem causa, 
porém o meu coração leme, reverente, as tuas

palavras.
163 Alegro-me com as luas palavras, 

como quem encontra muitos despojos.
168 Odeio e detesto a iniqüidade; 

amo a tua lei.
164 Sete vezes ao dia te dirijo louvores 

por teus justos juízos.
165 Gozam muita paz os que amam a tua lei,

e não há para eles nenhuma ocasião de queda»
166 Espero o teu auxílio, ó Senhor,

e ponho em prática os teus mandamentos.
167 A  minha alma guarda as tuas prescrições, 

e ardentemente as ama.
168 Guardo os teus preceitos, as tuas ordens, 

porque todos os meus caminhos estão presen 
tes aos teus olhos.

TAU

última süpllca pelas necessidades espirituais 
e temporais já expostas

169 Chegue, Senhor, a minha súplica à tua pre 
sença:

instrui-me segundo a tua palavra.



170 Chegue a minha pelição à tua presença: 
livra-me segundo a tua palavra.

171 Os meus lábios rompam num hino (em teu
louvor),

Suando me ensinares os teus estatutos, 
ante a minha língua a tua palavra, 

porque todos os teus mandamentos são justos.
173 Assista-me a tua mão para me socorrer,

C |ue escolhi oe teus preceitos, 
ejo, ó Senhor, de ti a salvação, 

e a tua lei é a minha delícia,
175 Viva a minha alma e te louve, 

e 08 teus decretos me socorram.
176 Ando errante, como ovelha que se desgarrou;

busca o teu servo, 
porque me não esqueci dos teus mandamentos.

Contra as línguas iníquas

120 (Vulgata 119) — 1 Cântico das subidas.
Na minha tribulação, clamei ao Senhor, 
e ele ouvíu-roe.

2 Senhor, livra a minha alma do lábio iníquo, 
da língua enganadora.

3 Que te dará ou que te acrescentará (Deus), 
ó língua enganadora?

4 Setas agudas dum potente, 
e brasas de giesta.

5 A i de mim, que vivo em Mosoc, 
habito nas tendas de Cedar.

6 Demasiado habitou a minha alma 
com os que odeiam a paz.

7 Quando lhes falo de paz, 
eles excitam à guerra.

120, 1. Cântico das subidas. Assim sâo chamados os 
salmos, 120 a 134, provàvelmente por serem cantados pelos 
Israelitas, quando subiram ao templo por. ocasião das trés 
grandes festas. Segundo outros, porque eram cantados pelos 
levitas, ao subirem os quinze degraus, que do átrio das mu 
lheres levavam ao átrio dos Israelitas.

4. Conclui o sentido do verso anterior. Que te dará...? 
O  ser traspassada com setas agudas, vibradas por mão robusta 
idum potente) e o ser atormentada com brasas...

Mosoc..., povo das proximidades do Mar Negro (vid. 
Gen. 10, 2). Cedar... povo nômada e cruel, do deserto siro- 
-arábico (vid. Gen. 25, 13). Estes dois nomes simbolizam 
aqui toda a sorte de inimigos primitivos e sem piedade.



O Senhor, guarda e protector do seu povo

121 (Vuigata 120)— 1 Cântico das subidas.
Levauto os meus olhos para os montes: 
donde me virá o socorro?"

2 O meu socorro vem do Senhor,

ãue fez o céu e a terra, 
ão permitirá ele que vacile o teu pé, 

nem adormecerá aquele que te guarda.
4 Nâo, por certo, não adormecerá, nem dormirá 

o que guarda Israel.
5 O Seunor te guarda,

o Senhor é a tua protecção, ao teu lado 
direito.

6 Durante o dia o sol não te queimará, 
nem a lua (to danificará) de noite.

7 O Senhor te guardará de todo o m al: 
guardará a tua alma.

8 O Senhor guarde a tua eutrada e a tua saída, 
desde agora e para sempre.

Saudação a Jerusalém cidade santa

122 (Vuigata 121) — l  Cântico das subidas. De 
Davide.

Eu me alegrei, porque me disseram: Alegria
cIremos à casa do Senhor.» chegada

2 Já 08 nossos pés param
às tuas portas, ó Jerusalém.

3 Jerusalém, que está edifícada como uma
cidade, 

toda em si compacta.
4 Lá sobem as trÍDOs, as tribos do Senhor, Capital

segundo a lei de Israel, para louvar o nome
do Senhor.

5 Lá  se estabeleceram as sedes da justiça, 
as eedes da casa de Davide.

6 Pedi (a  Deus) graças de paz para Jerusalém; votos de 
aqueles que te amam {ó cidade santa) vivam fg f̂cidade

em segurança!

132, Exprime a alegria de ir a Jerusalém e a afectuosa 
saudação que os peregrinos dirigiam à cidade santa, ao che 
garem,

3. As casas e os palácios de Jerusalém, coroados pelo 
templo, e encerrados num espaço limitado pelas suas mura 
lhas, formavam uma massa compacta, cujo aspecto maravi 
lhava os peregrinos.



Reine a paz dentro dos teus muros, 
segurança nos teus palácios!
Por causa dos meus irmãos e dos meus com 

panheiros ; 
direi: Haja paz em ti!
Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, 
pedirei todo o bem para ti.

Confiança em Deos do povo desprezado

123 (Vulgata 123) — 1 Cântico das subidas.
Levanto os meus olhos para ti (6 Btus), 
que habitas nos céus.

3 Vede que, assim como os olhos dos servos 
estão nxos nas mãos dos seus senhores, 
como os olhos da escrava 
nas mãos de sua senhora, 
assim 08 nossos olhos estão fíxos no Senhor 

nosso Deus, 
até que tenha misericórdia de nós.

3 Tem misericórdia de nós. Senhor, tem miseri 
córdia de DÓS, 

porque estamos, em extremo, fartos de des 
prezo ;

4 a nossa alma estâ muito farta
de ser o objecto de escárnio dos ricos, 
de desprezo dos soberbos.

Deus 
livrou o 
seu povo,

124
vide.

por isso 
seja 

bendito.

O Senhor livra dum perigo gravíssimo

(Vulgata 133)— 1 Çântico das subidaSk Be Ba-

Se o Senhor não tivesse estado por nós, 
diga-o agora Israel,
se o Senhor não tivesse estado por nós, 
quando os homens se levantaram contra nós, 
de certo nos teriam engulido vivos.
Quando se acendia o seu furor contra nós, 
então a água (da desgraça) nos teria submer 

gido ;
a torrente teria passado sobre nós; 
então teriam passado sobre nós as àguas entu- 

mecidas.
Bendito o Senhor, que não nos deu 
aos seus dentes por presa.



7 A nossa alma (ou vida), como o p&ssaro, oh<‘u-
pou

do laço dos caçadores:
0 laço foi quebrado, 
e nós ficamos livres.

8 0  nosso socorro está no nome do Senbor, 
que fez o céu e a terra.

O Senhor auxilfa o povo contra 
os inimigos iníquos

125 (Vulgata 124)— 1 Cântico das subidas.
Os que confiam no Senhor
são (firmes) como o monte de Siáó,
que não é abalado, que permanece para sempre.

2 Montes circundam Jerusalém: 
assim o Senhor circunda o seu povo, 
agora e para sempre.

3 Porque não permanecerá o ceptro dos ímpios 
sobre a herança dos justos,
para que os justos não estendam 
à iniqüidade as suas mãos.

4 Faz bem, Senhor, aos bons 
e aos rectos do coraçao.

5 Porém aos que se desviam para caminhos tor 
tuosos,

expulse-os o Senhor com os malfeitores.
A  paz seja sobre Israel!

Oração por um completo restabelecimento 
do povo

126 (Vulgata 125)— 1 Cântico das subidas. 
Quando o Senhor fez voltar os cativos de Sião, 
DÓS ficámos como que a sonhar.

2 Então a nossa boca encheu-se de riso, 
e a nossa língua de alegria.
Então se disse entre as gentes:
«Coisas magníficas fez o Senhor em favor 

deles.»

124, 8. O nosso sooot^o ... Estas palavras são um acto 
de fé, repetido muitas vezes pela Igreja nas suas orações.

125, 3. O domínio dos pagãos (o ce tro ...) exercia-se então 
sobre a Palestina, que era a herança de Israel (a  herança dos 
justos). Contudo o Salmista tem esperança de que Deus não 
permitirá por muito tempo este domínio, para que os justos 
não percam a coragem, que os afasta da iniqüidade.



3 (Sim ), coisas magníficas fez o Senhor por
nós:

fomos cheios de júbilo.
4 Muda, Senhor, a nossa sorte, 

como as torrentes na terra austral.
5 Os que semeiam entre lágrimas, 

com alegria ceifarão.
6 Vão andando e chorando,

08 semeadores na hora da sementeira; 
quando (porém) voltarem, virão com alegria, 
trazendo os seus feixes.

Toda a prosperidade provém da bênção 
de Deus

127 (Vuigata 126) — 1 Cântico daa subidas. Be 
Salomão.

Se o Senhor não edificar a casa, 
é em vão que trabalham os que a edíficam.
Se o Senhor não guardar a cidade, 
inutilmente vigia a sentinela.

2 Em vão vos levantais antes de amanhecer, 
e fazeis serão até alta noite,
vós que corneis o pão de trabalho duro: 
porque ele o dá aos seus amados até durante 

o sono.
3 Eis que os filhos, são um dom do Senhor, 

o fruto das entranhas é uma recompensa.
4 Gomo setas na mão do guerreiro, 

assim são os Glhos da juventude.
5 Ditoso o homem que delas encheu a sua

aljava.
Não serão confundidos quando contenderem 

com os seus inimigos à porta.

126. 5-6. Metáfora para indicar que, entre os sofrimentos 
do exílio, os Israelitas prepararam a alegria do actual ressur 
gimento da sua pátria,

127, 2. E m  vão... Muitos levantam-se antes da aurora, 
cansam-se, e, apesar disso, comem um alimento penosamente 
ganhado (o pão). E  isto porque desprezam o auxílio de Deus, 
ficando assim estéreis os seus trabalhos.

3. A família numerosa é uma graça de Deus.
4. Os filhos em volta dos seus pais para os defenderem, 

são com o us setcís com que um guerreiro resiste ao inimigo.
5. Junto das portas da cidade se realizavam os julga 

mentos. Nestes, os filhos defenderão os pais injustamente 
acusados.



Felicidade da familia piedosa

12$ (Vulgata 127) — l  Cântico das subidas.
Bem-aventurado és tu, quem quer que sejas, 

que temes o Senhor, 
que andas nos seus caminhos 1

2 Com efeito, comerás do trabalho das tuas mãos, 
bem-aventurado serás, e cumulado de bens.

3 Tua esposa será como uma vide fecunda, 
no interior da tua casa;
teus filhos, como rebentos de oliveiras, 
ao redor da tua mesa.

4 Eis como será abençoado o homem 
que teme o Senhor,

õ Abençoe-te o Senhor de Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém 

todos 08 dias da tua vida,
6 para que vejas os filhos dos teus filhos: 

a paz seja sobre IsraeL

Israel, oprimido desde a juventude, 
implora o auxilio de Deus

129 (Vulgata 128)— l Cântico das subidas.
Muito me têm combatido desde a minha 

juventude, 
diga-o agora Israel:

2 Muito me têm perseguido desde a minha
juventude, 

mas não prevaleceram contra mim.
3 Sobre o meu dorso lavraram os lavradores, 

abriram longos os seus sulcos.
4 O Senhor, porém, que é justo, 

cortou as cordas dos ímpios.
5 Fiquem confundidos e retrocedam, 

todos 08 que odeiam Sião.
6 Sejam como a erva dos telhados,

a qual seca antes de ser arrancada;
7 da qual o que a sega não enche a sua mão, 

nem {enche) seus braços o que apanha seus
feixes.

129, 3. Sobre o meu dorso... Imagem para indicar as 
perseguições sofridas por IsraeL

4. As cordas com que estavam atados os escravos judeus.



8 Nem os que passam dizem:
4A bênção do Senhor sobre vós!
Nós vos abençoamos em nome do Senhor.»

A culpa do homem e a misericórdia 
de Deus

130 (Vuigata 129)— 1 Cântico das subidas.
Desde o mais profundo clamo a ti, Senhor;

2 Senhor, ouve a minha voz!
Estejam atentos os teus ouvidos 
à voz da minha súplica.

3 Se conservares a lembrança dos delitos, ó
Senhor,

quem. Senhor, poderá subsistir (em tua pre- 
sença) ?

4 Porém junto de ti está o perdão dos pecados,

Êara que com reverência sejas servido, 
spero no Senhor, 

na sua palavra espera a minha alma; 
à espera do Senhor está 6 a minha alma, 
mais do que a sentinela (à  espera) da aurora. 
Mais do que a sentinela (à  espéraj da aurora,

7 Israel está à espera do Senhor, 
porque no Senhor está a misericórdia, 
e nele é abundante a redenção:

8 ele mesmo redimirá- Israel
de todas as suas iniquidades.

Humilde e flllal abandono em Deus

131 (Vuigata 130) — 1 Cântico das subidas. Be Ba- 
vide.

Senhor, o meu coração não se ensoberbece, 
nem os meus olhos se mostram altivos, 
nem ando atrás de coisas grandes 
ou demasiado altas para mim.

2 Pelo contrário, acalmei e apazigüei 
a minha alma,
como um menino no regaço de sua mãe: 
como um menino, assim eslá a minha alma 

em mim.
3 Espera, Israel, no. Senhor, 

desde agora e para sempre.



Voto (Io 
Davlili*.

Traslada- 
Qão da 
arca da 
aliança.

Promessas de Davide ao Senhor e promessas 
do Senhor a Davide

132 (Vulgata 131) — 1 Cântico das subidas.
Lembia-te, Senhor, em favor de Davide, 
de toda a sua solicitude:

2 (lenibra-te) como fez este juramento ao Senhor, 
esta promessa ao poderoso de Jacob:

3 «N ão entrarei na tenda da minha casa, 
não subirei ao estrado do meu leito,

4 não darei sono aos meus olhos, 
nem repouso às minhas pálpebras,

5 até que encontre um lugar para o Senhor, 
uma morada para o Poderoso de Jacob.»

6 Nós ouvimos dizer que a arca estava em Efrata; 
fomos achá-la nos campos de laar.

7 Entremos na sua morada, 
prostremo-nos ante o escabelo de seus pés.

8 Levanta-te, Senbor, para o lugar do teu repouso, 
tu e a arca da tua majestade.

9 Revistam-se os teus sacerdotes de justiça (ou
santidade), 

e dêem os teus fiéis largas à sua alegria.
10 Por amor de Davide, teu servo, 

não rejeites o rosto do teu ungido.
11 Jurou o Senhor a Davide i^messaa

uma promessa firme, que jamais retratará: de Deus.
«Um  descendente da tua linhagem
porei sobre o teu trono.

12 Se OB teus filhos guardarem a minha aliança 
e os preceitos que eu lhes ensinar, 
também os seus filhos para sempre
se sentarão sobre o teu trono.»

13 Com efeito o Senhor escolheu Sião, 
desejou-a para sua habitação:

14 «Este é o meu repouso para sempre, 
aqui habitarei, porque a desejei;

15 abençoarei copiosamente o seu alimento, 
saciarei de pão os seus pobres.

16 Vestirei os seus sacerdotes de salvação, 
e os seus santos exultarão de júbilo.

132, Depois dc recordar o que Davide fez pelo Senhor, 
o  poeta pede a Deus que cubra com a sua proteccão a realeza 
e o sacerdócio, que tinham o seu centro em Sião, e todo o 
povo de Israel.

8. Do teu repouso, o templo cotostruldo em Jerusalém.



17 Ali dilatarei o poder de Davide, 
prepararei uma lâmpada para o meu ungido»

18 Cobrirei de confusão os seus inimigos, 
enquanto sobre ele brilhará o meu diadema, >

Alegria da concórdia fraterna

133 (Vulgata 132) — 1 Cântico das subidas. De 
Davide.

0* quão bom e quão suave

Êara irmãos viverem juntamente, 
i *  como um azeite precioso derramado na ca 

beça,
que desce sobre a barba, a barba de Aarão, 
gue desce sobre a orla do seu vestido;

3 é como o orvalho do Hermon, 
que desce sobre o monte Sião; 
o Senhor derrama ali a sua bênção, 
a vida para sempre.

Louvores nocturnos no templo

134 (Vulgata 133)— 1 Cântico das subidas.
Eial bendizei ao Seobor,
vós, todos 08 servos do Senhor, 
vós que asBÍstis na casa do Senhor, 
durante as boras nocturnas.

2 Levantai as vossas mãos para o santuário, 
e bendizei ao Senhor.

3 Abençoe-te de Sião o Senhor, 
que fez o céu e a terra.

Louvores a Deus, senhor de todas as coisas 
e benfeitor do povo de Israel

185 (Vulgata 134 )-1  Aleluia.
Convite Louvai 0 nome do Senhor,

dVSeus!  ̂ louvai o Senhor, vós, seus servos,

17. A lâmpada é o símbolo dum futuro próspero.
133, 2-3. As duas comparações, tiradas dos costumes e 

clima do oriente, exprimem a abundância e os agradáveis 
efeitos dos bens que Deus destinava a quem de bom grado 
habitasse em Jerusalém.

135. Exalta a grandeza de Deus na natureza (6-7) e na 
história dos Hebreus (8-14), e descreve os idolos ou falsos 
deuses (15-18). Começa e termina, convidando o povo a louvar 
o verdadeiro Deus.



2 vós, que assistis na casa do Senhor, 
nos átrios da casa do nosso Deus.

3 Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom; 
cantai salmos ao seu nome, porque é suave.

4 Porque o Senhor escolheu para si Jacob, 
e Israel para sua possessão.

5 Sim, eu sei que o Senhor é grande,
e que o nosso Dominador é mais que todos 

os deuses.
6 Tudo o que quer, o faz o Senhor, no céu, na terra, 

no mar e em todos os abismos das águas.
7 Ele faz subir as nuvens das extremidades da

terra,
com os relâmpagos provoca a chuva, 
faz sair os ventos dos seus reservatórios.

8 Feriu os primogênitos do Egipto, 
desde os homens até aos animais.

9 Operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egipto, 
contra Faraó e contra todos os seus servos.

10 Feriu nações numerosas 
e matou reis poderosos:

11 Seon, rei dos Amorreus,
Og, rei de Basan,
e todos os reis de Ganaan.

12 E deu as terras deles em possessão, 
em possessão a Israel, seu povo.

13 Senhor, o teu nome permanece eternamente; 
Senhor, a tna memória passa de geração em

geração.
14 Porque o Senhor proteje o seu povo, 

e tem compaixão dos seus servos.
15 Os ídolos dos gentios não são mais que prata

e ouro,
obras das mãos dos homens:

16 têm boca, e não falam: 
têm olhos, e não vêem;

17 têm ouvidos, e não ouvem;
e não há alento de vida na sua boca.

18 Gom eles se parecem os que os fazem, 
e todo o que confia neles,

19 Gasa de Israel, bendiz ao Senhor; 
casa de Aarão, bendiz ao Senhor;

20 casa de Levi, bendiz ao Senhor;
vós 08 que adorais o Senhor, bendizei ao Senhor.

21 Desde Sião seja bendito o Senhor, 
que habita em Jerusalém.

Prlnclpaln
motlvoH

desto
louvor.

Inutili 
dade dos 
idolos.

O Senhor 
seja 

bendito.



Acção de graças pelos muitos benefícios 
de Deus

Louvor ao 
Senhor 

soberano.

pelos seus 
prodígios 
na natu 

reza.

136

por bene 
ficiar 

Israel na 
saída do 
Egipto,

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(Vulgata 135) — 1 Aleluia.
Louvai ao Senhor, porque é bom, 
porque a sua misericórdia é eterna.
Louvai ao Deus dos deuses, 
porque a sua misericórdia é eterna.
Louvai ao Senhor dos senhores, 
porque a sua misericórdia é eterna.
(Louvai-o a ele) único que faz grandes mara 

vilhas,
porque a sua misericórdia é eterna; 
que fez os céus com sabedoria, 
porque a sua misericórdia é eterna; 
que estendeu a terra sobre as águas, 
porque a sua misericórdia é eterna.
(Louvairo a ele) que fez os grandes luminares,
porque a sua misericórdia é eterna:
o soi para presidir ao dia,
porque a sua misericórdia é eterna;
a lua e as estrelas para presidirem à noite,
porque a sua misericórdia é eterna.
(Louvai-o a éle) que feriu os egípcios nos 

seus primogênitos, 
porque a sua misericórdia é eterna; 
que tirou Israel do meio deles, 
porque a sua misericórdia é eterua, 
com mão poderosa e braço levantado, 
porque a sua misericórdia é eterua; 
que dividiu em duas partes o Mar Vermelho, 
porque a sua misericórdia é eterna; 
que fez passar Israel pelo meio dele, 
porque a sua misericórdia é eterna; 
que precipitou Faraó e o seu exércio no Mar 

Vermelho, 
porque a sua misericórdia é eterna.
(Louvai-o a ele) que conduziu o seu povo pelo 

deserto,
porque a sua misericórdia é elerna; 
que feriu grandes reis, 
porque a sua misericórdia é eterna; 
que matou reis poderosos,  ̂
porque a sua misericórdia é elerna;
Seon, rei dos Amorreus,
porque a sua misericórdia é eterna;



20 e Og, rei de Basan,
porque a sua misericórdia é eterna;

21 que deu a terra deles em possessão, 
porque a sua misericórdia é eterna,

22 em possessão a Israel, seu servo, 
porque a sua misericórdia é eterna.

23 Em nosso abatimento lembrou-se de nós, cm todas 
porque a sua misericórdia é eterna;

24 livrou-nos dos nossos inimigos, 
porque a sua misericórdia é eterna;

25 (Louvai-o a ele) que dá alimento a toda a
carne,

porque a sua misericórdia é eterna.
26 Lonvai a Deus do céu,

porque a sua misericórdia é eterna.

Tristezas e aspirações dos exilados

137 (Vulgata 136) — 1 Junto dos rios de Babilônia, Tristezas 
alí nos assentámos a chorar, exílio,

lembrando-nos de Sião.
2 Nos salgueiros daquela terra 

pendurámos as nossas cítaras.
3 Ali, os que nos tinham deportado, nos pediam

cânticos,
e os nossos opressores (nos pediam) alegria: 
«Cantai-nos algum dos cânticos de Sião!»

4 Gomo cantaremos o cântico do Senhor 
em terra estranha (lhes respondemos).

5 Se me esquecer de ti, Jerusalém, Protestos 
ao esquecimento seja entregue a minha di- de amor a

reita 1 Jerusalcm.

6 Fique pegada a minha língua às minhas fau-
ces,

se eu me não lembrar de ti, 
se náo puder Jerusalém 
acima de toda a minha alegria 1

7 Lembra-te, Senhor, para mal dos filhos de oração
Edom,

do dia (da ruina) de Jerusalém,
08 quais disseram: «Destruí, destruí 
nela (tudo) até os fundamentos.»

8 Filha (população) exterminadora de Babilô 
nia,

ditoso aquele que te devolver 
os males que nos fizeste I



Bem-avenlurado o que apanhar às mãos 
e fizer em pedaços contra uma pedra os teus 

filbinhos!

Acção de 
graças 
pelo 

passado;

oração 
para o 
futuro.

Acção de graças por um benefício

138 íVuigata 137) — 1 De Davide.
Eu te glorificarei. Senhor, de todo o meu co 

ração,
porque ouviste as palavras da minha boca; 
em presença dos anjos te cantarei salmos,

2 prostrar-me-ei no teu santo telnplo, 
e glorificarei o teu nome,
por tua bondade e fidelidade,
porque fizeste grande sobre todas as coisas
o teu nome e a tua promessa.

3 Quando te invoquei, ouviste-me, 
multiplicaste a fortaleza na minha alma.

4 Gelebrar-te-áo, Senhor, todos os reis da terra, 
quando ouvirem as palavras da tua boca;

6 e cantarão os caminhos (o proceder) do Se 
nhor:

«verdadeiramente é grande a glória do Se 
nhor.»

6 Na verdade, o Senhor é excelso, mas olha
para o humilde; 

ao soberbo, porém, lança o seu olhar de louge.
7 Se eu ando no meio da tribulação (ó Senhor),

tu me conservas a vida, 
estendes a tua mão contra a ira dos meus 

inimigos, 
a tua direita me salva.

8 As obras começadas, o Senhor as acabará por
mim.

Senhor, a tua bondade é eterna, 
não abandones a obra das tuas mãos.

Deus, presente em toda a parte, vê tudo

139 (Vuigata 138) — l Jo mestre do coro. De Da- 
vide. Salmo.

Meditação Seuhor, tu me sondas, me conheces,
leolóRica ’

Bobre 08 atri*
batos diTínoB 137, 9. E iizer em pedaços... Este proceder cruel estava 

da ciência então em uso durante aa guerras. O que o poeta pede aqui, 
e da obiquí- acima de tudo, é a ruína do império do mal. 

dade.



2 tu me conheces, quando me sento e quando
me levanto.

De longe penetras os meus pensamentos;
3 vês claramente quando ando e quando re 

pouso,
observas todos os meus caminhos.

4 Antes mesmo que uma palavra esteja sobre
a minha língua, 

eis. Senhor, que jâ  a conheces toda.
6 Por Iodos os lados me envolves, 

e pões sobre mim a tua mão.
6 £ ’ demasiado admirável para mim essa ciência, 

é sublime: não posso aliugi-la.
7 Para onde irei, a fim de ficar longe do teu

espírito?
E para onde fugirei da lua presença?

5 Se subo ao céu, tu lá estás;
se me prostrar nos iuferaos, neles te encon 

tras presente.
9 Se eu tomar as asas da aurora 

e habitar nos confins do mar,
10 ainda lá me guiará a tua mão, 

e me tomará a tua direita.
11 Se eu disser: «A o  menos as trevas me enco 

brirão,
e, em vez da luz, me envolverá a noite»

12 — as mesmas trevas não serão obscuras para ti, 
e a noite brilhará como o dia:
a densa escuridão é para ti como a luz.

13 Porque foste tu que formaste os meus rins, 
me entreteceste no seio de minha mãe.

14 Louvo-te, porque tão admiravelmente fui for 
mado,

porque são maravilhosas as tuas obras. 
Perfeitamente conheces a minha alma;

15 a minha estrutura não te foi desconhecida, 
quando me ia formando em segredo, 
quando ia sendo entre tecido nas entranhas da

terra.
16 Os teus olhos viram os meus actos, 

e no teu livro todos estão inscritos;
são fixados os dias, antes que um só deles 

existisse.

139, 7-10. Nâo há lugar onde possamos fugir aos olhos 
de Deus.

15. Entranhas da terra, isto é, seio materno.



Desta 
meditagão 

tira-se mo 
tivo para 

odiar cada 
vez mais 
o pecado.

17 Quão difíceis são para mim os teus desígnios,
ó Deus, 

quão imenso o seu número I
18 Se me ponbo a contà-los, vejo que o seu nú 

mero ultrapassa o da areia (do mar) ; 
se chegar ao fim, ainda estou contigo.

19 Oxalá dês a morte ao ímpio, ó Deus,
e se afastem de mim os homens sanguinários!

20 Porque, com astúcia, se rebelam contra ti, 
pèrfidamente se vangloriam os teus inimigos.

21 Porventura náo odeio eu. Senhor, os que te
odeiam,

e não me causam tédio os que se levantam 
contra ti?

22 Com ódio implacável eu os odeio; 
tornaram-se meus inimigos.

23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
põe-me à prova e conhece os meus sentimen 

tos,
24 e vê se ando pelo mau caminho,

e reconduz-me pelo caminho antigo.

Contra os inimigos violentos e pérfidos

140 (Vulgata 139) — 1 Ao mestre do coro. Salmo. 
De Davidei

2 Livra-me, Senhor, do homem malvado, 
preserva-me do homem violento:

3 dos que maquinam maldades no coração, 
que todo o dia provocam litígios.

4 Aguçam as suas línguas como a serpente: 
têm veneno de áspides debaixo de seus lábios.

5 Salva-me, Senhor, das mãos do iníquo, 
protege-me do homem violento:
(dos) que procuram desviar os meus passos,

6 (dos que são) orgulhosos e me armam oculta 
mente um laço, 

e estendem as suas cordas à maneira de rede, 
e junto do<caminho me põem tropeços.

7 Eu digo ao Senhor: Tu és o meu Deus; 
atende. Senhor, à voz da minha súplica.

21-22. Os inimigos de Deus são também os inimigos de 
Davide.

24. Caminho antigo, isto é, aquele que foi seguido pelos 
devotos da antiguidade, como Noé, Abraão e outros.



8 0 ’ Senhor Deus, meu poderoso auxíiiol
tu pões a coberto a minha cabeça no dia da 

batalha.
9 Não cedas, Senhor, aos desejos do iníquo, 

não secundes os seus planos.
Erguem 10 a cabeça os que me rodeiam: 
oprima-os a malícia dos seus lábios.

11 Chovam sobre eles carvões ardentes;
sejam precipitados numa cova, para que não 

mais se levantem.
12 0  homem de má língua não durará sobre a

terra;
o homem violento será colhido de improviso 

pela desdita.
13 Sei que o Senhor dá razão ao indigente, 

e justiça aos pobres.
14 Sim, os justos celebrarão o teu nome,

os homens rectos habitarão na tua presença.

Oração do justo contra as Insfdias do iníquo

141 (Vuigata 140) — 1 Salmo, De Davide.
Senhor, a ti clamo; socorre-me depressa; 
atende à minha voz, quando clamo a ti.

2 Suba directa a ti a minha oração, como
incenso,

seja a elevação das minhas mãos (tão agradá 
vel) como o sacrifício da tarde.

3 Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, 
sentinela à porta dos meus lábios.

4 Não deixes inclinar o meu coração para
coisa má, 

para cometer crimes;
nem com os homens que cometem a iniqüi 

dade,
coma eu jamais dos seus lautos manjares.

5 Bata-me o justo: isso é piedade; 
repreenda-me: é perfume para a cabeça, 
o qual a minha cabeça não recusará;
antes hei-de orar sempre, sob os seus golpes.

6 Os seus príncipes caíram junto do rochedo,
e ouviram quão suaves eram as minhas pala 

vras.

141, 6-7. O sentido e o nexo destes versículos, cujo 
texto parece que foi bastante corrompido, sâo completamente 
obscuros. Refere-se talvez o salmista (Davide) ao que é nar-



7 Assim como a terra quando é sulcada e fen 
dida,

assim foram dispersos os seus ossos junto da 
sepultura.

8 Para ti pois. Senhor, se volvem os meus olhos; 
a ti me acolho: não permitas que se perca a

miuha alma.
9 Guarda-me do laço, que armaram contra mim, 

e das emboscadas dos que praticam a iniqüi 
dade.

10 Caiam todos juntos, em suas próprias redes, 
os ímpios, 

enquanto eu escape incólume.

Súplica de um homem abandonado por todos

142 (V u lg a ta  141) — l  M a s k il,  B e  D a v id e , q u a n d o  
e s ta v a  na  ca v e rn a . S ú p lic a .

2 Em alta voz clamo ao Senhor, 
em alta voz suplico ao Senhor.

3 Exponho diante dele a m4uha preocupação, 
mauífesto-lhe a minha angústia.

4 Quando está em ânsia em mim o meu espírito, 
tu conheces o meu caminho.
No caminho por onde ando, 
armaram-me laços ocultos.

5 Volto-me para a direita e olho,
e não há quem se importe de mim.
Não tenho para onde fugir,
não há quem olhe pela minha vida.

6 A ti clamo. Senhor:
digo: Tu és o meu refúgio, 
a minha porção na terra dos viventes.

7 Atende ao meu clamor,
porque sou sumamente miserável.
Livra-me dos que me perseguem, 
porque são mais fortes do que eu.

rado no I  Reg. 24. 1-16: 26. 8-20» quando o perseguidor Saul 
fo i tratado por ele com benignidade junto do rochedo. Outros 
dizem que nestes dois versículos se trata do futuro castigo 
dos inimigos. Porém nenhuma explicação satisfaz por com 
pleto.

142, 4. Quando o seu espírito estava abatido, o Salmista 
•encontrava consolação nâo só em orar, mas também em pen 
sar que Deus conhecia o seu estado (o meu caminho).

6. Na terra dos viventes, isto é, enquanto viver.



6 Tira-me desla prisão,
para que dê graças ao teu nome.
Os justos me rodearão, 
quando me fizeres este benefício.

Oração dum penitente angustiado

143 (Vuigata 142) — 1 Salmo. De Davide.
Senhor, ouve a minha oração, 
presta ouvidos à minha súplica por tua fide 

lidade,
atende-me por tua justiça.

2 Não chames a juízo o teu servo,
porque nenhum vivente é justo na tua pre 

sença.
3 0  inimigo persegue a minha alma: 

prostrou por terra a minha vida, 
colocou-me nas trevas, como os mortos de

muito tempo.
4 0  meu espírito desfalece em mim; 

dentro de mim se gelou o meu coração,
6 (Mas) lembro-me (logo) doe dias antigos, 

medito em todas as tuas obras, 
considero as obras das tuas mãos.

6 Entendo as minhas mãos para tí;
a minha alma tem sede de ti, como terra 

sequiosa.
7 Atende-me, Senhor, com presteza, 

porque o meu espírito desfalece.
Não escondas de mim a tua face,
para que não me torne como os (mortos) que 

descem à cova.
5 Faz-me sentir já a tua bondade, 

porque em ti confio.
Faz-me conhecer o caminho em que devo andar, 
porque a ti elevo a minha alma.

9 Livra-me dos meus inimigos, Senhor: 
em ti espero.

10 Ensina-me a fazer a tua vontade, 
porque tu és o meu Deus.
0 teu espírito é bom: 
conduza-me por terra plana.

8. Desta prisão, deste perigo — Os justos me rodearão... 
Os justos esperavam que ele fosse livre do perigo, para 

tomarem parte na sua felicidade e louvarem com ele o Senhor.



11 Por causa do teu nome, Senhor, conserva-me
vivo;

por tua clemência, tira a minha ^Ima da an 
gústia.

12 Pela tua bondade, destrói os meus inimigos, 
extermina todos os que atribulam a minha

alma,
porque eu sou teu servo.

Oração do rei para alcançar vitória 
e prosperidade

144 (Vulgata 143) — 1 De Davide,
Bendito seja o Senhor, minha Rocha,
que adestra as minhas mãos para a batalha,
06 meus dedos para a guerra,

2 minha misericórdia e minha cidadela, 
meu presídio e meu libertador,
meu escudo e meu refúgio, 
que me submete os povos.

3 Senhor, que é o homem, para que cuides dele, 
o filho do homem, para que penses nele?

4 0  homem é semelhante a um sopro de brisa, 
06 seus dias como a sombra que passa.

5 Senhor, inclina os teus céus, e desce, 
toca os montes, e fumegarão:

6 despede um raio, e dispersa-os, 
lança as tuas setas, e conturba-os;

7 estende a lua mão lâ do alto,
tira~me e livra-me das muitas águas (da tri 

bulação), 
da mão dos estranhos,

8 cuja boca fala mentira, 
cuja direita jura falso.

9 O’ Deus, eu te cantarei um cântico novo, 
com o saltério de dez cordas te entoarei sal 

mos,
10 a ti, que aos reis concedes vitória, 

que livraste Davide, teu servo.
11 Tira-me da espada maligna, e livra-me da mão

dos estranhos, 
cuja boca fala mentira^ 
cuja direita jura falso.

12 Sejam os nossos filhos como plantas, 
que crescem na sua juventude;



as nossas filhas sejam como colunas angulares, 
esculpidas como as colunas dum templo.

13 Estejam cheios os nossos celeiros, 
abundantes em todos os rnitos;
as nossas ovelhas, mil vezes fecundas, 
multipliquem-se por miríades ein nossos cam- 

pos;
14 os nossos jumentos andem carregados.

Não haja brecha nas muralhas, nem exílio, 
nem pranto nas nossas praças.

15 Ditoso o povo que goza tais coisas; 
ditoso o povo, cujo Deus é o Senhor.

Grandeza e bondade de Deus

145 (Vulgata 144)— 1 Louvores. Be Davide.
Eu te exaltarei, meu Deus, meu rei, 
bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos,

2 cada dia te bendirei,
louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.

3 Grande é o Senhor, muito digno de louvor, 
e a sua grandeza é iusondâvel.

4 Uma geração apregoa a outra as tuas obras, 
e (todas) anunciam o teu poder.

5 Falam da esplêndida glória da tua majestade, 
divulgam as tuas maravilhas.

6 Falam do poder das tuas obras terríveis 
e contam a tua grandeza.

7 Proclamam o Touvor da tua grande bondade 
e exultam com a tua justiça.

8 Clemente e misericordioso é o Senhor, 
tardo para a ira e de muita benignidade.

9 Bom é o Senhor para com todos,
e compassivo com todas as suas obras.

10 Dêem-te glória. Senhor, iodas as tuas obras, 
e OB teus santos te bendigam.

11 Publiquem a glória do teu reino 
e falem do teu poder,

12 para darem a conhecer aos filhos dos homens
o teu poder, 

e a glória do teu reino esplendoroso.
13 0  teu reino é um reino que se estende a todos

os séculos,
e o teu império subsiste por todas as gerações. 
O Senhor é fiel em todas as suas palavras, 
santo em todas as suas obras.



14 0  Senhor sustém todos os que caem, 
levanta todos os prostrados.

15 Os olhos de todos esperam em ti. Senhor,
e tu lhes dás o sustento em tempo oportuno.

16 Tu abres a tua mão,
e sacias com benevolência todos os víventes.

17 Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, 
santo em todas as suas obras.

18 0 Senhor eslá perto de Iodos os que o invocam, 
de todos os que o invocam com sinceridade.

19 Ele fará a vontade dos que o temem, 
ouvirá o seu clamor e os salvará.

20 O Seuhor guarda todos os que o amam, 
e exterminará todos os ímpios.

21 Cante a minha boca o louvor do Senhor, 
e toda a carne bendiga o seu santo nome, 
pelos séculos dos séculos.

Louvor a Deus criador, auxílio de todos, 
rei eterno

146 (Vuigata 145) — 1 Aleluia.
Louva, ó minha alma, o Senhor;

2 eu louvarei o Senhor durante a minha vida; 
cantarei salmos ao meu Deus enquanto existir.

3 Não confíéis nos príncipes,
nem no homem que não pode salvar.

4 Quando sair o seu espírito, voltará ao seu p ó ; 
então se desvanecerão (como fumo) todos os

seus projectos.
5 Ditoso aquele de quem é protector o Deus de

Jacob,
cuja esperança está no Senhor, seu Deus,

6 que fez o céu e a terra,
o mar e todas as coisas que neles há, 
que conserva eternamente a fidelidade (das 

suas promessas),
7 faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos famintos.
0  (mesmo) Senhor dá liberdade aos cativos,

8 o Senhor abre os olhos aos cegos.
0  Senhor endireita os encurvados, 
o Senhor ama os justos.

9 0  Senhor protege os peregrinos, 
ampara o órfão e a viúva,
mas embaraça os caminhos do pecador.



10 0  Senbor reinará para sempre,
o teu Deus, ó Siáo, (reinará) de geração em 

geração. Aleluia.

Louvores a Deus, protector e sábio, 
restaurador de Israel

147 (Vulgata 146 e 147) — 1 Aleluia.
Louvai 0 Senhor, porque é hom,
cantai salmos ao nosso Deus, porque é suave:
ele é digno de louvor.

2 0  Senhor edifíca Jerusalém, 
congrega os dispersos de Israel;

3 ele sara os atribulados de coração, 
e liga as suas chagas.

4 Fixa o número das estrelas, 
chama cada uma pelo seu nome,

5 Grande é o nosso Senhor, e forte o seu poder^ 
a sua sabedoria não lem limites.

6 0  Senhor eleva oe humildes, 
abate os ímpios até à terra.

7 Canlai ao Senhor um cãnlico de acção de
graças,

canlai salmos ao som da citara ao nosso Deus,
8 que cobre o céu de nuvens,

que prepara (assim) chuva para a terra; 
que produz erva nos montes, 
e verduras para uso doe homens;

9 que dá o seu alimento próprio aos animais
e aos fílhinhos dos corvos, que clamam a ele.

10 Não se deleita com a força do cavalo, 
nem se compraz nos pés do homem.

11 Agradam ao Senhor os que o temem, 
os que confiam na sua bondade.

12 (1) Louva, ó Jerusalém, ao Senhor,
louva, ó Sião, ao teu Deus,

13 (2) porque reforçou os ferrolhos das tuas portas,
abençoou os teus filhos (que habitam) dentro 

de ti;
14 (3) pôs em paz as tuas fronteiras,

da flor da farinha te sacia.

147, Neste salmo o povo é convidado a louvar a Deus 
pelos seus infinitos atributos (1-6), pela sua providência (7-11), 
e pelos benefícios especiais feitos a Jerusalém (12-20).

10. Deus não atende à forga física, mas sim à bondade 
moral.



15 (4) E* ele que envia as suas ordens à terra,
a sua palavra corre velozmente.

16 (5) E’ ele que faz cair a neve como lã,
que espalha a geada como cinza.

17 (6) Atira o seu gelo como pedaços de pão;
ante o seu frio congelam as águas.

18 (7) Envia a sua palavra, e (logo) as derrete;
faz soprar o seu venlo, e (logo) as àguas 

correm.
19 (8) Ê  ele que anunciou a sua palavra a Jacob,

08  seus es ta tu to s  e  os seus p re c e ilo s  a Is ra e l.
20 (9) Não fez assim a qualquer outra nação:

não lhes manifestou os seus preceitos. 
Aleluia.

Louvem a Deus o céu e a terra

1 4 8 -1  Aleluia.
Louvai o Senhor, (do alto) dos céus, 
louvai-o nas alturas.

2 Louvai-o, vós todos os seus anjos, 
louvai-o, vós todos os seus exércitos.

3 Louvai-o, sol e lua,
louvai-o, todas as estrelas luzentes.

4 Louvai-o, céus dos céus,
e as águas que estão sobre os céus:

5 louvem (estes seres) o nome do Senhor, 
porque ele ordenou e foram criados,

6 e e s tab e leceu -os  p a ra  sem pre , p e los  s écu lo s : 
f ix o u -lh e s  um a le i  q u e  não passará.

7 Louvai o Senhor, (vós, criaturas) da terra, 
vós os cetáceos e Iodos os abismos do mar,

8 o fogo, o granizo, a neve e o nevoeiro,
o vento tempestuoso, que cumpre a sua pala 

vra,
9 os montes e todos os outeiros,

as árvores frutíferas e todos os cedros,
10 as feras e todos os auimais domésticos, 

os répteis e as aves,
11 03 re is  d a  te rra  e  to d o s  os  p ovos ,

08 príncipes e todos os juizes da terra,
12 os jo v e n s  e tam bém  as d on ze la s ,

os velhos, juntamente com os meninos:

148, 4. Céus dos céus, isto é, as regiões superiores dos 
espaços.



13 louvem o nome do Senhor,
porque só o seu nome é excelso;
a sua majestade está acima do céu e da 

terra,
14 e (ele) deu ao seu povo um poder suhlime.

E* objecto de louvor para todos os seus san 
tos,

para os filhos de Israel, povo que està pcrlo 
dele.

Aleluia.

Louve Israel o Senhor coin a boca 
e com a espada

149 — 1 Aleluia.
Cantai ao Senhor um cântico novo;
(ressoe) o seu louvor na assembleia dos san 

tos.
2 Alegre-se Israel no seu criador,

os filhos de Sião regozijem-se em seu rei.
3 Louvem o seu nome eolre danças, 

cantem-lhe salmos com o tímpano e a citara,
4 porque o Senhor ama o seu povo

e glorifica os humildes com a vitória.
5 Exultem os santos de glória, 

alegrem-se em seus leitos.
6 Os louvores de Deus estejam na sua boca, 

e espadas de dois fios nas suas mãos,
7 para exercer (a divina) vingança entre as

gentes, 
e castigos entre os povos;

8 para prender os seus reis cora grilhões, 
e os seus nobres com algemas de ferro;

9 para executar coutra eles a sentença deter 
minada:

tal é a gloria reservada a todos os seus santos. 
Aleluia.

149, Enquanto Israel louva o Senhor no templo com 
música litúrgica (1-5), deve estar preparado com armas contra 
os assaltos dos inimigos, pronto a infligir-lhes o castigo mere 
cido (6-9).

1. Na assembleia dos santos, isto é, dos Israelitas reu 
nidos no templo.

5. Em seus leitos, isto é, gozando de descanso depois da 
vitória.



Concerto solene de louvor a Deus

150 — 1 Aleluia.
Louvai o Senbor no seu santuário, 
louvai-o no seu augusto firmamento.

2 Louvai-o por suas obras grandiosas (em vosso
favor),

louvai-o por sua suma majestade.
3 Louvai-o ao som da trombeta, 

iouvai-o com o sallério e a citara.
4 Louvai-o com tímpano e com dança, 

louvai-o com instrumentos de corda e com
órgão.

5 Louvaí-o com címbalos sonoros, 
louvai-o com címbalos ressoQantes:

6 tudo o que respira louve o Senhor!
Aleluia.

150, Este hino breve, semelhante a uma glória final, 
fecha dignamente o saltério. O Salmista convida a louvar o 
Senhor com toda a sorte de instrumentos músicos.

6. Tudo o que respira, isto é, todos os seres animados.
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LIVRO DOS PROVÉRBIOS
Este é o prim eiro dos cinco livros sagrados, que 

se chamam Sapienciais. visto nos instruírem  sobre a 
siiais importante ciência, que é a dos bons costumes.

F o i escrito, em grande parte, por Salomão.
É uma colecção de belíssimas sentenças morais, 

dispostas sem uma ordem lógica, as quais constituem  
a mais segura regra de vida para toda a classe de 
pessoas.

TITULO E PRÓLOGO

1 —  1 l ’rovéi'l)ios de Salomão, filho de Davide, rei 
de Israel,
para aprender a sabedoria e disciplina; 
para compreender as palavras,da prudência, 
receber a instrução da (boa) doutrina, 
a justiça, a rectidão e a equidade; 
para dar aos inexperientes o discernimento, 
e ao jovem conhecimento e reflexão.
O sãbio. ouvindo (estas sentenças), ficará mais sábio, 
e o que as entender adquirirá destreza 
para compreender as sentenças e  as palavras subtis, 
as máximas dos sábios e os seus enigmas.
O temor do Senhor é o principio da sabedoria.
Os insensatos desprezam a sabedoria e a doutrina.

10

P R I M E I R A  P A R T E

I. —  Primeira série de exortações

Ouve, meu fillio, as instruções de teu pai, é  preciso
e não aljandones os ensinamentos de tua mãe. evitar
Isso será uma coroa de graça para a tua cabeça, 
e um colar para o teu pescoço. maus.
Meu filho, se os pecadores te atrairem com os seus 

afagos, 
não condescendas com eles.

1. 2. A sabedoria de que fala a Sagrada Escritura consiste 
em saber regular a nossa vida segundo as normas da honesti 
dade e da virtude. — Disciplina, ou correcção de çostumes.

8. Meu filho. Nesta primeira parte o Sábio dirige-se ao
jovem inexperiente com afecto de pai.



11 Sr Ir (ll«Ni‘ i-rm : Vem connosco, façamos emboscadas
paru (Irrramar sangue, 

armemos laços ocultos ao inocente, que nos nRo tez 
iiial algum;

12 (levorerao-lo vivo como o sepulcro (devora os cadá 
veres J,

r inteiro como aquele que desce à cova;
1.‘! acharemos toda a sorte de bens preciosos, 

encheremos as nossas casas de despojos:
1-1 une a tua sorte à nossa,

seja uma só a bolsa de nós todos; 
lõ  —  meu filho, não vás com eles,

guarda-te de andares pelas suas veredas;
16 porque os seus pés correm para o mal, 

e apressam-se a derramar sangue.
17 Mas debalde se lança a rede 

diante dos olhos dos que têm asas.
18 Eles mesmos (com isto) armam traições contra o seu

próprio sangue, 
e tramam enganos contra as suas almas.

19 Tais são os caminhos de todos os ávidos de riqueza: 
(estes caminhos) perdem as almas daqueles que os

segueni.
Convites 20 A  sabedoria clama em público,

da , nas praças levanta a sua voz. 
s.abedona.„^ ..

21 Ela grita nas encruzilhadas,
faz ouvir as suas palavras á entrada das portas da

cidade, dizendo:
Até quando amareis, ó crianças, a infantilidade?
(A té quando é que) os insensatos cobiçarão as coisas

que llies são nocivas.
e os imprudentes odiarão a Instrução?

23 Convertei-vos com u minha repreensão;
eu vou espalhar sobre vós o meu espírito,
eu vou ensinar-vos a minha doutrina.

21 — Mas, visto que eu vos chamei, e vós não qulsestes
ouvir-me,

visto que estendi a minha mão, e não houve quem 
olhasse para mim, 

visto que desprezastes todos os meus consellios, 
e não fizestes caso das minhas repreensões,

17. Mas debalde. . É um provérbio popular: Ave preve- 
  ida nâo se deixa cair no laço.



20 também eu me rirei da vossa ruina,
zombarei de vós; quando vos assaltar o terror, 
quando cair sobre vós, como furacão, o terror, 
quando vos colher a desgraça como um temporal, 
quando vierem sobre vós a tribulação e a angústia.

28 Então me Invocarão (os impios) e eu não os ouvirei, 
buscar-me-ão, e não me encontrarão,

29 porque eles aborreceram a instrução, 
não abraçaram o temor do Senhor,

30 não se submeteram ao meu conselho,
e desprezaram todas as minhas repreensões.

31 Comerão, pois, os frutos do seu (mau) proceder, 
e fartar-se-ão dos seus conselhos.

32 O desvio dos parvos os matará,
e a (falsa) prosperidade dos insensatos os perderá.

33 Mas aquele que me ouvir, viverá tranqüilo, 
em segurança, sem receio de mal algum.
2 — 1 Meu filho, se receberes as minhas palavras, Felicidade 
e tiveres os meus mandamentos dentro do teu coração, sábio.

2 de sorte que o teu ouvido esteja atento à voz da
sabedoria, 

e o teu coração inclinado à prudência;
3 se tu invocares a sabedoria,

se inclinares o teu coração para a prudência;
4 se a buscares como o dinheiro,

e procurares desenterrá-la como se faz com os te 
souros,

então compreenderás o temor do Senhor, 
e chegarás ao conhecimento de Deus.

6 Cora efeito o Senhor é quem dá a sabedoria, 
e da sua boca procedem a prudência e a ciência.
Ele reserva a salvação para os justos, 
protege os que caminham rectamente,

8 sendo ele mesmo que defende o caminho da justiça
e dirige os passos dos santos (durante esta vida).

9 Então conhecerás a justiça, a rectidâo, 
a equidade, todos os bons caminhos.

10 Se a sabedoria entrar no teu coração, ''do"*’ * '
e a ciência agradar à tua alma, presereã

das 
más com-

26. Também eu me rire i. . . Por sentimento de justiça terei panhias. 
satisfação em que s e ja ' punida a vossa obstinada malvadez.

28. Os iniquos, vendo iminente a desgraça, quererão abra 
çar a sabedoria, que sempre desprezaram, sòmente com o fim 
de evitar o castigo; mas será demasiado tarde.

2, 5. Só o virtuoso pode compreender e apreciar a re li 
gião ; o vicio obscurece a razão e não deixa apreciar o bem.



11 a reflexão te guardará,
e a prudência te conservará,

12 a fim de seres livre do caminho mau
e do homem que fala coisas perversas,

13 dos que abandonam o caminho recto,
e andam por caminhos tenebrosos,

14 que se alegram por terem feito o mal 
e se regozijam na perversidade,

15 cujos caminhos são tortuosos 
cujas vias são oblíquas.

IC Preservar-te-á da mulher alheia (ou dissoluta) 
da estranha que usa de palavras lúbricas,

17 que abandona o companheiro da sua juventude,
18 e esquece a aliança do seu Deus.

A  sua casa declina para a morte,
as suas veredas para a morada dos mortos.

19 Todos os que têm trato com ela, não voltarão atrás, 
nem retomarão as veredas da vida.

20 Segue (meu filho ) o bom caminho, 
anda nas vias dos just®.

21 Porq®  os que são rectos, habitarão na terra, 
nela permanecerão os íntegros.

22 Porém os ímpios serão exterminados da terra,
os que procedem iniquamente serão arrancados dela. 

Frutos 3 —  1 Meu filho, não te esqueças dos meus ensina- 
vlrtuosa ment®, guarda no teu coração os meus preceitos, 

porque eles te acrescentarão longos dias, 
anos de vida. e prosperidade.

3 Não se afastem de ti a misericórdia e a verdade; 
prende-as ao teu pescoço,
grava-as sobre às tábuas do teu coração.

4 Assim acharás graça e boa opinião diante de Deus e 
dos homens.
Tem confiança no Senhor de todo o teu coração, 
e  não te estrlbes na tua prudência.

6 Pensa nele em todos os teus caminhos, 
e ele mesmo aplanarális tiias sendas.

7 Não sejas sábio a teus próprios olhos; 
teme a Deus, e afasta-te do mal.

18. Faltando ao dever conjugal, a mulher esquece, traiis- 
gridc a aliança, a lei do seu Deus, que a obriga a ser fiel 
ao seu marido. — A sua casa conduz quem a freqüenta à ruína 
c i  morte.

19. O sábio refere-se à dificuldade que há em cortar os 
laços infames.

3, 7-8. A  prática da religião e da moral contribui muito 
para a saúde do corpo.



8 Isto será saúde para a tua carne, 
e suco para os teus ossos.

9 Honra o Senhor com os teus haveres, 
dá-lhe das primiclas de todos os teus frutos,

10 e se encherão os teus celeiros de fartura, 
e trasbordarão de vinho os teus lagares.

11 Não rejeites, meu filho, a correcção do Senhor, Valor da
nem te agastes quando ele te castiga, sabedoria.

12 porque o Senhor castiga aquele a quem ama, 
como um pai a seu filho querido.

13 Bem-aventurado o homem que achou a sabedoria, 
que alcançou a inteligência.

14 Vale mais a sua aquisição que a da prata,
e os seus frutos são melhores que o oiro puro.

1.5 .É mais preciosa que as pérolas, 
e não há tesouro que a iguale.

16 Na sua direita está uma larga vida,
e as riquezas e a glória na sua esquerda.

17 Os seus caminhos são caminhos deliciosos, 
e são de paz todas as suas veredas.

18 É árvore da vida para aqueles que lançarem mão
dela;

hem-aventurado o que a não largar.
19 O Senhor fundou ii terra pela sabedoria, 

consolidou os céus pela inteligência.
20 Pela ciência é que os abismos se romperam, 

e que as nuvens distilam orvalho.
21 Meu filho, nunca percas de vista estas coisas; Felicidade

guarda a prudência e o conselho; virtuoso

serão a vida da tua alma,
e (como que) um belo adorno para o teu pescoço.

23 Então andarás com confiança pelo teu caminlio, 
e o teu pé não tropeçará.

24 Quando te deltares a repousar, não temerás; 
descansarás,. e o teu sono será tranqüilo.
Não receies nenhum terror imprevisto,
nem a ruína reservada aos ímpios, quando vier,

16. A sabedoria, isto é, a virtude, traz a quem a possui 
uma vida longa e honrada.

18. Na prática da sabedoria o homem encontrará vantagens 
análogas às da árvore da vida (Gen. 2, 9).

19-20. A  sabedoria tem a sua origem em Deus. que a ma 
nifestou na criação do mundo, e ainda agora a manifesta na 
ordem física do universo.



M A x I i i i h h  
n-liillviiH à 
cdililudi' 0 
à JiiHllça 
|)ni'iL rom 
(1 próximo.

2Ci imi-qiie o Senlior estará ao teu lado,
e guardará o teu pé para não seres apanhado (7io 

Juro).
Não recuses um benefício ao que dele precisa, 
se estiver em teu poder concedê-lo.

28 Não digas ao teu próximo: «Vai e volta, 
ànianhã te darei (o que pcãcs)» —  quando tu lhe

podes dar logo.
29 Não maquines nenhum mal contra o teu próximo, 

tendo ele confiança em ti.
30 Não litigues contra um homem sem motivo, 

quaudo ele te não fez mal nenhum.
31 Não tenhas inveja a homem injusto, 

nem sigas os seus caminhos,
32 iiorque o Senhor abomina todo o enganador, 

e a sua intimidade é com os corações rectos.
33 Haverá maldição, na casa do ímpio, enviada pelo

Senhor,
porém as habitações dos justos serão abençoadas. 

31 Ele escarnecerá dos escarnecedores, 
e dará a sua graça aos humildes.

3ã Os sábios possuirão a glória;
o quinhão dos insensatos será a Ignomínia.

II. —  Segunda série de exortações

Exortação 
patoriiul 

para ad(|ui- 
rir a salio- 

iloria.

4 —  1 Ouvi. filhos, as instruções de um pai, e estai 
atentos para conhecerdes a prudência.
Dou-vos uma boa doutrina;
não abandoneis os meus ensinamentos.
Porque eu fui também filho (querido) de meu pai. 
e amado ternamente como fillio único de minha mãe. 
Ele me ensinava, dizendo-me;
O teu coração receba as minhas palavras; 
guarda os meus preceitos, e viverás.
Adquire sabedoria, adquire, a todo o custo, inteli 

gência ;
não te esqueças nem te desvies das palavras da 

minha boca.
Não abandones a sabedoria, e ela te guardará; 
aina-a. e ela te conservará.
O princípio da sabedoria é (tx'ahalharpor) adquiri-la; 
adquire a inteligência, custe o que custar.
Tem-na em grande estima, e ela te exaltará; 
glorificado serás por ela, se a abraçares.



9 Ela porá sobre a tua cabeça uma coroa cie graça, 
cingir-te-á cliim magnífico diadema.

10 Ouve, filho meu, e recebe as minhas palavras, 
para que se multipliquem os anos da tua vida.

11 Eu te mostrarei o caminho da sabedoria, 
guiar-te-ei pelas veredas cia rectidão.

12 Depois que tiveres entrado nelas, os teus passos não
.serão dificultados, 

e, correndo, não encontrarás tropeço.
13 Pega-te bem à disciplina,, não a largues; 

guarda-a, porque ela é a tua vida.
14 Não te metas nas veredas dos ímpios, 

não vás pelo caminlio dos maus.
l.õ Foge dele, não passes por e le ; 

desvla-te, passa ao largo,
IG Porque (os maus) não dormem, sem terem feito mal; 

não podem conciliar o sono, se não tiverem feito cair 
alguém (nos seus laços).

17 Eles comem o pão da maldade, 
bebem o vinho da violência.

18 A  vereda dos justos é como a luz da aurora, 
que vai crescendo até ao dia pleno.

19 O caminho dos ímpios é teiieliroso; 
não sabem aonde vão cair.

20 Filho meu, ouve os meus discursos, 
inclina o teu ouvido às niinlias palavras.

21 Nunca as percas de vista, 
conserva-as no íntimo do teu coração, 
porque são vida para os que as acliam. 
saúde para todo o seu corpo.

23 Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do
teu coração, 

porque dele é que procede a vida.
24 Afasta de ti a malignidade da boca, 

aparta de ti a perversidade dos lábios.
Os teus olhos olhem direitos,
a tua vista preceda os tens passos.

26 Examina a vereda em que pões os teus pés, 
e todos os teus caminhos sejam direitos.

Caminho do 
justo e 

caminho 
do ímpio.

Guarda do 
coração, da 
boca., dos 

oihós e 
dos 

passos

4, 9. A  virtude é para o homem como um diadema de 
grande valor e beleza.

12. Com a virtude vencem-se sem custo as dificuldades da 
vida. e quase não se sentem.

20-27. Todas as potências do homem devem concorrer para 
a vida' moral, auxiliando assim a prosperidade material.



Evitar a 
mulher 
imoral.

10

11

13

14

15

Ser fiel à 10 
esposa 

legítima.

Não declines nem para a direita nem para a esquerda, 
retira o teu pé do mal.
5 —  1 Meu filho, atende à miiiha sabedoria, inclina 
o teu ouvido à minha prudência, 
para conservares a reflexão 
e manteres em teus lábios a ciência.
Os lábios da mulher estranha são como o favo que 

destila o mel, 
e as suas palavras são mais suaves do que o azeite; 
porém o seu fim é amargo como o absinto, 
e cortante como uma espada de dois gumes.
Os seus pés encaminham-se para a morte, 
e os seus passos levara até aos Infernos.
Ela não anda pela vereda da vida.
Os seus passos vagabundos vão errando, sem saber 

para onde.
Agora, poLs, meu filho, ouve-me, 
e não te apartes das palavras da minha boca.
Afasta dela o teu caminho, 
e não te aproximes da porta de sua casa.
Não (lês a tua honra a estranhos, 
nein os tens anos a um cruel,
para que não suceda que os estranhos enriqueçam 

com os teus bens, 
e que (os frutos dos) teus trabalhos passem para 
a casa doutrem, 
e que tu gemas no fim,
quando tiveres consumido as tuas carnes e o teu 

corpo,
e (ligas : 12 Por que detestei a disciplina, 
e o meu coração não cedeu às repreensões, 
nem ouvi a voz dos que ensinavam, 
nem dei ouvidos aos mestres?
Quase cheguei ao cúmulo da desgraça, 
no meio da assembleia cio povo e dos anciães.
Bebe da água da tua cisterna, 
e das correntes do teu poço.
Queres que corram fora as tuas fontes,
queres espalhar as tuas águas nas praças públicas?

õ; 9. A tua honra, a frescura da tua juventude, que as de 
vassidões fazem desaparecer. — Um cruel, o esposo da adúltera, 
o qual. vendo-se ultrajado, pode tirar a vida ao culpado.

10. As mulheres infames, com exigências insaciáveis, arrui 
nam as suas vitimas, cujos bens passam para mãos estranhas.

16. Que seja vista sair da tua casa uma bela e numerosa 
familia.



17 Possui-as tu só.
e não tenham parte nelas os estranhos.

IS Abençoada a tua nascente!
Vive alegre com a mulher que tornaste na tua 

juventude.
V.) (Seja ela para ti como) uma corça que muito amas 

e (como) uma gazela cheia de graça; 
os seus encantos sejam’ o teu recreio em todo o 

tempo;
no seu amor busca sempre as tuas delícias.

20 Por que te deixas, meu filho, enganar pela mulher
alheia,

e repousas no seio duma estranha?
21 O Senhor olha atentamente para os caminhos do

homem,
considera todos os seus passos.
O ímpio é presa das suas próprias iniquidades, 
e é ligado com as cadeias dos seus pecados.

23 Éle morrerá Yííí/eítój, porque não recebeu a correcção, 
e se achará enganado pelo excesso da sua loucura. 
6 - r  1 Meu filho, se ficaste por fiador do teu pró 
ximo, se deste a tua mão a um estranho, 
com as palavras saídas de teus lábios te meteste 

no laço,
e ficaste preso pela tua própria boca.

3 Faze, pois, meu filho, o que te digo, e livra-te a ti
mesmo,

pois que caíste nas mãos do teu próximo.
Corre duma para outra parte, apressa-te, solicita o 

teu amigo.
4 Não deixes eritregarem-se ao sono os teus olhos, 

nem se fechem as tuas pálpebras.
5 Salva-te como uma gazela que escapa da mão do

caçador,
e como um pássaro que foge das mãos do passari- 

nheiro.
G Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga,

considera o seu proceder e aprende dela a sabedoria.
Não têndo ela guia,
nem inspector, nem príncipe,

8 faz as suas provisões no estio,
ajunta no tempo da ceifa com que se sustentar.

9 Até quando dormirás tu, ó preguiçoso?
Quando te levantarás do teu sono?

10 Um pouco dormirás, outro pouco dormitarás, 
outro pouco cruzarás as mãos para dormires;

Castigo 
do pre-' 

vari- 
cador.

Perigo 
de ficar 
impru 
dente 
mente 
fiador 

de 
alguém.

Contra a 
preguiça.
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e vini solirt' ti ;i indigência, coiuo uin caminheiro 
e a pobreza, como um homem armado.
O homem iníquo, pessoa indigna, 
caminha com boca perversa.
Faz sinais eom os olhos, bate cora o pé, 
fala com os dedos;
eom depravado coração maquina o mal, 
e em todo o tempo semeia distúrbios.
A  este virá inesperadamente a sua perdição, 
de improviso será despedaçado, 
e não terá mais remédio.
Seis são as coisas, que o Senhor aborrece, 
antes são sete as que sua alma abomina:
Olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramara sangue inocente, 
coração que maquina perversos projectos, 
pês velozes para correr ao mal, 
testemunha falsa que profere mentiras, 
e o que semeia discórdias entre seus irmãos.
Observa, meu filho, os preceitos de teu pai, 
e não abandones os ensinamentos de tua mãe.
Traze-os incessantemente presos ao teu coração, 
ligados ao teu pescoço.
Quando andares, eles te acompanharão, 
quando dormires. eles te guardarão, 
e, ao acordar, falarão contigo.
l*orque o mandamento é uma candeia, a lei uma luz, 
e a correcção que conserva na disciplina é o caminho 

da vida.
Giiardar-te-ão da má mulher, 
e da língua insinuante da estranha.
Não cobice o teu coração a sua formosura, 
nem te deixes prender dos seus olhares.
Se a meretriz procura um pedaço de pão, 
a mulher (adúltera) arrebata toda uma vida preciosa. 
Porventura pode um homem esconder o fogo no seu 

seio,
sem que ardara as suas vestes?

6, 16. Seis são as coisas. . . Modo de exprimir um número 
aproximado.

23. É uma candeia. . . Os mandamentos de Deus iluminam 
o caminho perigoso da vida.

26. O sentido deste versículo não é claro. Provàvelmente 
quer dizer que comete uma falta muito mais grave e causa 
maior dano a si próprio quem peca com uma mulher casada, 
do que quem peca com uma mulher pública.

27-28. Duas comparações para mostrar os perigos a que 
o adúltero se expõe.
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Ou pode íiiiilar por cima das brasas, 
sem que se queime a planta de seus pé?
Assim o que se chega :i mulher do seu próximo, 
não ficará inderane, depois de a tocar.
Xão é grande a culpa, quando alguém furta, 
se furta para matar a fome.
E. (apesar disso) se é apanhado, píigará sete vezes, 
e entregará todos os bens da sua casa.
Porém o adúltero é ura mentecapto, 
perderá a sua alma, por causa da loucura do seu 

coração.
Acumula para si golpes e ignomínia, 
e o sen opróbrio não se apagará, 
porque o marido, fiuúoso de ciúme, 
não lhe perdoará, quando tiver ocasião de vingança, 
não aceitará nenhuma reparação, 
não receberá em satisfação presentes, por muitos que 

sejam.
7 —  1 àleu filho, guarda as minhas palavras, esconde 
no teu coração os meus preceitos.
Filho, observa os meus mandamentos, e viverás; 
(guarda) a minha lei como a menina dos teus olhos. 
Traze-a ligada aos teus dedos, 
escreve-a nas tábuas do teu coração.
Dize á sabedoria: Tu és minha irmã;
e chama à inteligência tua amiga, 
para que te guardem da mulher estranha, 
da alheia que tem palavras lúbricas.
Da janela de minha casa 
eu olhava por entre as grades, 
e vi uns incautos,
e (entre eles) notei um jovem insensato, 
que passava pela rua junto da esquina, 
e se dirigia para a sua casa, 
no crepúsculo vespertino, 
ao chegar das trevas e obscuridade da noite.
Bis que uma mulher lhe sai ao encontro, 
ornada como uma prostituta, 
de coração dissimulado, 
faladora e andeja, 
irrequieta e procaz,
cujos péá uão podem parar dentro de casa; 
umas vezes na rua, outras na praça, 
outras ás esquinas, sempre à espreita.

atender 
aos avisos 
da sabe 

doria.

Juventude
insensata.

Propostas 
artificio- 
sas da 
mulher 

má.

7, 6. Nos versículos seguintes o sábio descreve uma cena, 
a que assistiu com tristeza, e tira dela uma liçfio oportuna.



Triste 
sorte da 
vítima.

13 (Esta mulher) apanha o (iiwavto) .iovem, beija-o, 
e com iiniii cara sem vei-gonha faz-lhe carícias 
dizendo:

14 Eu devia oferecer um sacrifício, 
hoje cumpri os meus votos;

15 por isso te sai ao encontro,
à tua procura, e eis que te acliei.

IG Adornei a minha cama com cobertas,
cobri-a com colchas bordadas de linho do Egipto;

17 perfumei a minha câmara
de mirra, de aloés e de cinamomo.

18 Vem, embriaguemo-nos de amor.
gozemos iis delícias da sensualidade até que ama 
nheça o dia,

19 porque o meu marido não está em casa; 
foi fazer uma jornada muito longa.

20 levou consigo a bolsa cheia de dinheiro;
lá para o dia da lua cheia é que voltará a sua casa.

21 Meteu-o assim na rede eom as suas multas palavras, 
arrastou-o com as lisonjas dos seus lábios.
Ele segue-a logo, como um boi que é levado para o 

açougue, 
como um veado colliido no laço,

23 até que uma seta lhe trespassa o fígado.,
ou como a ave que, apressada, corre para a arma 
dilha,
sem saber que se trata do perigo da sua vida.

24 Ouve-me pois agora, meu filho,
e está atento às palavras da minha boca.

25 Não se deixe arrastar o teu espírito pelos caminhos
desta mulher, 

nem sigas, seduzido, as suas veredas.
2G Porque a muitos feriu e derribou, 

muitos foram mortos por ela.
27 A sua casa é o caminho da sepultura,

o qual penetra até às entranhas da morte.

I I I — Terceira série de exortações

A  sabe 
doria faz 

o seu 
elogio 

para ga 
nhar os 

coro ções.

8 —  1 Porventura a sabedoria nãò está repetidas 
vezes clamando,
e a prudência não faz ouvir a sua voz?
No mais alto e elevado das eminências, ao longo do 

caminho, 
nas encruzillmdas ela está de pé,,



3 junto às portas da cidade,
na mesma entrada ela fala, dizendo :

4 A  vós, ó homens, é que eu estou continuamente cla 
mando,

e aos filhos dos homens é que se dirige a minha voz. 
Aprendei, ó inexperientes, a prudência, 
e vós, insensatos, tomai inteligência.

G Ouvi, porque tenho de vos falar acerca de grandes 
eoisas,

e os meus láhios se abrirão, para anunciarem o que Seus 
é recto.

A  minha boca publicará a verdade, 
e os meus lábios detestarão o ímpio.

8 Todas as minhas palavras são justas., 
nelas não há coisa tortuosa nem perversa.

9 Todas são rectas para os inteligentes,
e de equidade para os que encontraram a ciência.

10 Recebei as minhas instruções com maior gosto do
que .dinheiro, 

preferi a ciência ao oiro fino.
11 Vale mais a sabedoria que as pérolas,

e tudo quanto é apetecível não se pode comparar 
com ela.

12 Eu, a sabedoria, tenho comigo o (bom) conselho, 
possuo a ciência e a reflexão.

13 O temor do Senhor odeia o mal.
Eu detesto a arrogância e a soberba, 
o caminho corrompido e a lingua perversa.

14 Meu é o conselho e a equidade,
minha é a inteligência, minha a fortaleza.

15 Por mim reinam os reis,
e por mim decretam os legisladores o que é justo.

16 Por mim imperam os prínclpes,
e os soberanos governam com rectidâo.

17 Eu amo os que me amam,
e o que me busca encontrar-me-á.

18 Comigo estarão as riquezas e a gloria, 
a sólida opulência e a justiça.

19 Melhor é o meu fruto que o oiro mais fino,,
as minhas produções melhores que a prata mais pura.

20 Eu ando nos caminhos da justiça, 
no meio das veredas da equidade,

21 para enriquecer os que me amam, 
para encher os seus tesouros.
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eterna 
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22 O Senhor me possuiu no principio de seus caminhos, 
desde o princípio, antes que criasse coisa alguma.

23 Desde a eternidade fui constituída,
desde o princípio, antes que a terra fosse criada.

24 Ainda não havia os abismos, e eu estava já  conce 
bida,

ainda as fontes das águas não tinham brotado,
25 ainda se não tinham assentado os montes sobre as

suas bases; 
antes de haver outeiros, eu tinha já  nascido.

26 Ainda ele não tinha criado a terra, nem os campos, 
nem o primeiro pó da terra,
Quando ele preparava os céus, eu estava presente; 
quando, por uma lel inviolável, encerrava os abismos 

dentro dos seus lim ites;
28 quando firmava lá no alto a região etérea, 

e quando equilibrava as fontes das águas;
29 quando circunscrevia ao mar o seu termo,

e punha lei às águas, para que não passassem os 
seus limites; 

quando assentava os fundamentos da terra,
30 eu estava com ele, como arquitecto; 

cada dia me deleitava, 
recreaudo-me continuamente diante dele,

31 recreando-me sobre o globo da terra,
e achando as minhas delícias em estar com os filhos 

dos homens.
32 Agora, pois, meus filhos, ouvi-me:

Bem-aventurados os que seguem os meus caminhos.
33 Ouvi as minhas instruções, e sede sábios, 

não queirais rejeitá-las.

S, 22-31. O elogio da sabedoria atinge aqui o sublime. 
O próprio Deus serviu-se da sabedoria para arquitectar este 
maravilhoso universo. O sábio, nesta passagem, amplifica e 
aprofunda o pensamento brevemente anunciado no cap. 3, 19-20, 
mas apresenta-nos a sabedoria sob um conceito novo. Esta 
nâo é para ele uma abstracção, é um ser concreto, vivo. que 
opera ao lado de Deus. Não é, porém, uma criatura, é um ser 
divino, porque existia antes que Deus criasse qualquer coisa 
(22-26), e concorreu para a criação de tudo (27-31). Ê a sabe 
doria eterna, a segunda pessoa da Santissima Trindade, que 
incarnou em Jesus Cristo.

30-31. Recreando-me. . . Estas palavras mostram a satis 
fação da Sabedoria do Criador, ao contemplar as obras que 
produzia. Mas, entro essas obras, é no homem que a Sabe 
doria criadora mais se compraz (e achando as minhas delí 
cias. .).



:i I Hein-avcnturado o homem que me ouve,
e que vela todos os dias à entrada da minha casa, 
e que se conserva à porta da minha c®a.

:iri Aquele que me achar, achará a vida, 
e alcançará o favor do Senhor.

:u: Aquele, porém, que pecar contra mim, fará mal à sua 
alma.
Todos os que me odeiam amam a morte.
9 — 1 A  sabedoria edificou para si uma casa, levan- Banquete 

tou sete colunas. « b d°’ •
Imolou as suas vitimas, preparou o vinho, ®
pôs a sua mesa.

,3 Enviou as su® criadas a fazer o convite 
d®  pontos mais altos da cidade:

4 Todo o que é simpl®, venha a mim.
Aos insensatos disse:
Vinde, comei o pão que eu vos dou, 
bebei o vinho que vos preparei.

(i Deixai as ninharias, e vivereis (felizes), 
e progredireis pelos caminhog da prudência.
Aquele que corrige o mofador, atraí o ®cárnio Avisos, 

sobre si,
e aqueje que repreende o ímpio, arrisca-se a (sofrer) 

um ultraje.
8 Não repreendas o mofador, para que ele te não odeie.

Repreende o sábio, e ele te amará.
!) Dá ao sábio ocasião (ãe aprenãer), e se lhe acr®-

centará sabedoria: 
ensina ao justo, e ele aumentará o seu saber.

10 O princípio da sabedoria é o temor do Senhor,
e o conhecimento do Santo (Deus) é a inteligência.

11 Por mim se multiplicarão os teus dl®, 
e serão acrescentados anos de vida.

12 Se fores sábio, para teu proveito o serás;
se fores mofador. só tu experimentarás o mal.

13 A  Senhora Loucura é irrequieta. C' banquete
é uma estulta que nada sabe (senão seduzir). "í® >°bcura.

9, 1-6. A  sabedoria é aqui comparada a uma rica matrona, 
que. numa ampla sala do seu palácio, preparou uma lauta 
mesa, e mandou convidar todos os que quissessem tomar parte 
no banquete. A  alegria é clara. Os manjares exquisitos sáo a 
doutrina e as virtudes que a lei de Deus ensina. As criadas 
sao os ministros da pregação divina, os profetas da antiga 
lei, os apóstolos da nova. Jesus Cristo comparou o reino dos 
CÉUS, a  salvação evangólica a um banquete (Mt. 22, 2-20).

7-8. Devem-se evitar as relações com os maus, com os 
Impios obstinados que escarnecem püblicamente da correcção, 
pondo assim os tímidos em perigo de titubear na virtude,
Na Biblia a palavra mofador aplica-se aos impios endurecidos.



14 Assentou-se à porta de sua casa,
sobre uma cadeira, num lugar alto da cidade,

15 para chamar os que passavam pela estrada,
e que iam andando o seu caminho, (dizendo):

16 O que é simples venha cá.
E ao insensato disse:

17 As águas furtivas são mais doces.
e o pão tomado às escondidas é mais gostoso.

18 Ele ignora que lá (na casa da Loucura) há sombras
(da morte)

e que os seus convidados estão nas profundezas do 
inferno.

S E G U N D A  P A R T E

I  —  Primeira colecção dos provérbios de Salomão

Provérbios de Salomão.
Piovéibios 10 —  1 O filho sábio é a alegria de seu pai,

vários. o fllliQ insensato é a tristeza de sua mãe.
2 Os tesouros mal adquiridos de nada servirão; 

pelo contrário, a justiça livra da morte.
3 O Senhor não deixará com fome o justo,

mas deixará insaclados os apetites dos ímpios.
4 A  mão preguiçosa produz a indigência. 

mas a mão diligente adquire riquezas.
5 Aquele que recolhe no estio é um filho prudente,

mas o que dorme na ocasião da messe, cobre-se de 
vergonha.

6 A  bênção do Senhor repousa sobre a cabeça do justo, 
mas a iniqüidade dos ímpios cobre-lhes o rosto.

7 A  memória do justo será abençoada, 
poréiq o nome dos Impios apodrecerá.

8 O que é sábio de coração recebe bem os preceitos, 
mas o insensato dos lábios vai à perdição.

9 Aquele que anda na rectidâo, anda afoitamente; 
aquele porém que segiie caminhos tortuosos, será

descoberto.

17. As águas furtivas. o pão. isto c, os deleites proi 
bidos.

10, Os nove capítulos anteriores são como que um prefácio 
desta obra. Salomão, diz Calmet. exorta o seu discípulo ao 
estudo da sabedoria, mostrando-lhe a sua beleza, utilidade e 
necessidade. Mostra-lhe os perigos que corre quem a despreza, 
e previne-o sobretudo contra a devassidão. Depois disso, passa 
às sentenças morais, que são o seu tim principal.



lit O que faz sinais com os olhos, causará dor; 
e o insensato de lábios será ferido.

11 A  boca do justo é uma fonte de vida»
porém a boca dos ímpios esconde a iniqüidade.

12 O ódio excita rixas,
porém a caridade cobre todas as faltas.

1:> A  sabedoria encontra-se nos lábios do sábio,
e a vara é para as costas daquele que não tem senso.

14 Os sábios escondem a sua ciência,
mas a boca do insensato é ruína iminente.

1 ,õ A  riqueza do rico é a sua cidade fo r te ;
a indigência dos pobres enche-os de pavor.

1() O salário do justo conduz à vida,
o ganho dos ímpios vai para o pecado.

17 O que atende às advertências, está no caminho da
vida:

o que porém não faz caso das repreensões, anda 
errado.

18 Os lábios mentirosos escondem o ódio; 
aquele que espalha calúnias é um insensato.

lí) No muito falar não faltará pecado,
mas o que modera os seus lábios é homem prudente.

20 A  língua do justo é prata finíssima; 
mas o coração dos ímpios pouco vale.

21 Os lábios do justo alimentam muitos,
mas os néscios morrem por falta de entendimento.
A  bênção do Senhor faz os (homens) ricos; Felicidade
a nossa fadiga não junta nada.

2.‘t É um divertimento para o louco fazer o mal, dade dos
e para o homem sensato ser sábio. maus.

24 O que o impio teme, isso virá sobre e le ; 
aos justos se lhes concederá o que desejam.
O impio desaparecerá como um turbilhão que passa; 
mas o justo fica em fundaménto eterno.

20 Qual 0 vinagre para os dentes, e o fumo para os 
olhos. '
tal é o preguiçoso para aqueles que o mandaram.
O temor do Senhor prolonga os dias, 
porém os anos dos ímpios serão abreviados.

28. A  expectação dos justos será satisfeita, 
mas a esperança dos ímpios perecerá.

29 O caminho do Senhor é a fortaleza do justo, 
mas o terror dos malfeitores.

30 O justo não será nunca abalado,-
porém os ímpios não habitarão sobre a terra.

10. o que fae sinais. . . Este gesto é citado na Sagrada 
Escritura como uma indicação de maldade.



Prêmios 
do justo e 
castigo do 

mau.

31 Sobre a boca do justo floresce a sabedoria; 
porém a língua perversa será cortada.

32 Os lábios do justo conhecem a graça, 
e a boca dos ímpios a perversidade.
11 —  1 A  balança falsa é  abominação diante do 

Senlior,
mas 0 peso justo é-lhe agradável.

2 Onde houver soberba, aí haverá também ignomínia; 
onde porém há humildade, ai há igualmente sabe 

doria.
3 A  integridade dos just®  ' conduzi-lps-á felizmente; 

porém os enganos dos perversos serão a sua ruína.
4 As riquezas não servirão de nada no dia da cólera, 

mas a justiça livra da morte.
5 A  j® tiça  do homem honesto aplana-lhe o caminho, 

o mau porém cairá pela sua maldade.
6 A  justiça dos rectos livrá-los-á,

os iníquos, porém, serão apanhados em seus própri® 
laços.

Quando morre o ímpio, desaparece toda a sua ®pe- 
rança;
e a expectativa dos iníquos é aniquilada.

8 O justo é livre da angústia.
e o ímpio será entregue a ela, em lugar dele.

9 O ímpio arruina o seu próximo com a boca, 
mas os justos serão livres pela ciência.

10 Na prosperidade dos justos exultará a cidade, 
e na perdição d®  ímpi® haverá festa,

11 A  cidade será exaltada pela bênção dos justos, 
e d®trulda pela boca dos Impios.

12 Despreza o seu próximo quem tem pouco seiiso, 
mas o homem prudente calar-se-á.

13 O que procede com deslealdade descobre os segred®, 
mas o que é de coração leal cala o que se llie confiou.

14 Onde não há quem governe perecerá o povo; 
onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação.

15 Aquele que (incautamente) fica por fiador dum 
estranho, cairá na desventura :
mas 0 que evita os compromissos, viverá tranqüilo.

16 A  mulher gentil (pela sua virtude) alcançará louvor, 
e ®  diligentes obterão riquezas.

17 O homem carltativo faz bem à sua alma, 
m ®  o que é cruel, a sl próprio prejudica.

18 A  obra do ímpio não subsiste, _
m ®  para o que semeia (ohràs ãe) justiça há recom 
pensa certa.



l!i A justiça abre o caminho para a vida, 
e a afeição ao mal conduz à morte.

21» São abomináveis para o Senhor os de coração cor 
rompido,

são-lhe gratos os de conduta perfeita.
21 Cedo ou tarde o mau não ficará impune, 

porém a linhagem dos justos será salva, 
üm anel de oiro no focinho dum porco, 
tal é a mulher formosa mas insensata.

2,3 Todo o desejo dos justos se dirige ao bem ;
o que espera os ímpios é o furor (d ivino).

24 Uns repartem liberalmente e ficam mais ricos,
outros poupam demais, e ^ tão  sempre na pobreza. 
A  alma beneficente será cumulada de bens, 
e o que largamente dá, lafgamente receberá.

20 O que esconde o trigo será amaldiçoado entre os 
povos;

a bênção virá sobre a cabeça dos quie o vendem.
Aquele que faz o bem, bens atrai (sobre si) ; 
aquele porém que busca fazer o mal, será por ele 

oprimido.
28 O que confia nas suas riquezas, cairá;

mas os justos germinarão como uma folhagem verde.
29 O que perturba a sua casa não possuirá senão ventos; 

e o que é insensato servirá o sábio.
30 O fruto do justo é árvore de v ida ;

e o que ganha as almas (para Deus) é sábio.
31 Se o justo é punido sobre a terra, 

quanto mais será o ímpio e o pecador?
12 —  1 Aquele que ama a correcção, ama a ciência ; 
o que odeia as repreensões, é insensato.
Aquele que é bom terá do Senhor graça; 
mas o maldoso é por ele condenado.

3 O homem não se firmará pela impiedade, 
mas a raiz dos justos não será abalada.

4 A  mulher diligente é a coroa do seu marido,
porém a que faz coisas dignas de confusão é (como) 
a podridão nos seus ossos.
Os pensamentos dos justos são cheios de justiça, 
mas os conselhos dos ímpios são cheios de fraude. 

G As palavras dos ímpios são ciladas à vida, 
a boca dos justos é que os salva.
Os maus são derrubados, não subsistirão; 
mas a casa dos justos permanecerá firme.

11, £6. Dos que o vendem por preço moderado.
31. Se u justo é punido por suas faltas leves. . .



Uso da 
língua.

Operosi 
dade.

8 O liomem será conhecido pela sua inteligência,
mas o que é de coraçSo perverso estará exposto ao 

desprezo.
9 Mais vale o homem de condicão humilde, que tem o

preciso para viver, 
do que o jactancioso que não tem pão.

10 O justo olha (até) pela vida dos seus animais, 
porém as entranhas dos ímpios são cruéis.

11 Aquele que lavra a sua terra será saciado de pão, 
porém o que vai atrás de futilidades é muito

insensato.
12 O impio deseja o despojo dos maus, 

mas a raiz dos justos há-de prosperar.
13 No pecado dos lábios há um laço funesto, 

porém o justo escapará da angústia.
14 Cada um será cheio de bens, conforme for o fruto

da sua boca,
e ser-lhe-á dada a retribuição, conforme forem as 

obras das suas mãos.
15 Ao insensato parece recto o seu proceder;

0 que porém é sábio ouve os conselhos.
16 O louco mostra logo a sua ira ;

o homem circunspecto dissimula a injúria.
17 O que fala verdade, declara o que é justo, 

a testemunha falsa profere enganos.
18 Há quem, falando inconsideradamente, fira como

espada;
porém a língua dos sábios cura as feridas.

19 A  boca verdadeira será sempre constante,
a língua mentirosa aguenta-se apenas um Instante.

20 No coração dos que pensam males há engano; 
porém aqueles que têm conselhos de paz estarão na 
alegria.

21 Nenhuma adversidade atingirá o justo, 
mas os ímpios estarão cheios de mal.

22 Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, 
mas os que procedem fielmente agradam-lhe.

23 O homem avisado encobre a sua ciência,
porém 0 coração dos Insensatos proclama a sua 

loucura.
24 A  mão diligente dominará,

a que é preguiçosa será sujeita a pagar tributos.
25 A amargura no coração do homem abate-o, 

porém uma boa palavra o alegrará.

12, 10. o  virtuoso usa de caridade até com os animais; 
pelo contrário o perverso é cruel mesmo com os seus seme 
lhantes.



26 Aquele que por amor do seu amigo não repara em
sofrer alguma perda, é justo; 

o caminho dos impios é um desencaminhamento.
27 O indolente não achará proveito;

pelo contrário, o diligente alcançará copiosa subs 
tância.

28 A  vida está na vereda da justiça,
porém o caminho tortuoso conduz à morte.
13 —  1 0  filho sábio ama a correcção; 
o que porém é mofador não faz caso, quando é re 

preendido.
O homem (justo) será saciado de bens pelo fruto da 

sua boca; 
o desejo dos pérfidos é a violência.

3 Aquele que guarda a sua boca guarda a sua alma; 
o que é inconsiderado no falar sentirá mal®.

4 O preguiçoso quer, mas em vão ;
a alma dos gue trabalham, essa será saciada, 

õ O justo detesta a palavra m entir®a; 
o ímpio procura a vergonha e a desonra.

6 A  justiça guarda o caminho do integro; 
o pecado causa a ruína do pecador.

7 Há quem pareça rico, não tendo nada, Pobre^- 
e há quem pareça pobre, possuindo muit® riquezas.

8 O resgate da vida do homem (r ico ) está nas suas
riquezas;

o pobre nada tem com qne se resgatar.
9 A  luz (ou prosperidade) dos just®  alegremente

brilha;
a candeia dos ímpios ãpagar-se-á,

10 Entre os soberbos há sempre contendas;
porém aqueles que fazem tudo com conselho regem-se 

pela sabedoria.
11 Os bens que se ajuntam muito depressa, desapa 

recem,
mas os que se colhem à mão, pouco a pouco, multi- 
plicar-se-ão.

12 A  esperança, que se retarda, aflige a alma;
o (bom) desejo que se satisfaz, é uma árvore da vida.

13 Aquele que despreza uma coisa- (que a- lei manda) Docilldaik
perecerá;

o que teme o preceito, será recompensado.
14 o ensinamento do sábio é uma fonte de vida, 

para evitar os laços da morte.
15 Uma Inteligência sã grangeia favor, 

mas o caminho dos pérfidos é áspero.



16 O homem prudente tudo faz com conselho, 
mas o insensato descobre a sua loucura.

17 O mau mensageiro traz a desgraça; 
o embaixador fie l é um remédio.

18 Aquele que abandona a disciplina, experimentará
indigência e ignominia: 

o que se sujeita a quem o repreende será glorificado.
19 O desejo (bom ), quando.se satisfaz, deleita a alma; 

os insensatos sentem horror em fugir do mal.
20 Aquele que anda com os sábios, será sábio:

o amigo dos insensatos tornar-se-á semelhante a eles. 
Prêmio 21 A  desgraça persegue os pecadores; 

dos justos. gg Ijggg serão a recompensa dos justos.

22 O homem virtuoso deixa por herdeiros os seus filhos
e netos;

ao contrário, a riqueza do pecador está reservada 
para o justo.

23 Há muito alimento nos campos paternos;
mas os bens (amontoados) sem justiça são para 

outros.
24 Aquele que poupa a vara, quer mal ao seu filh o ; 

o que o ama, corrige-o sem demora.
25 O justo come e sacia o seu apetite, 

mas o- ventre dos maus sofre penúria.
14 —  1 A  mulher prudente edifica a sua casa: 
a insensata destruirá com as suas próprias mãos a 

que já está feita.
2 Aquele que anda pelo caminho direito, teme a Deus; 

aquele que anda pelo caminho tortuoso, despreza-o.
3 Na boca do insensato está a vara (ou o castigo) da 

sua soberba;
mas os lábios dos sábios são a sua guarda.

4 Onde não há bois, a mangedoira está vazia;
mas onde há muitas searas, af se manifesta a força 

do boi.
5 A  testemunha fie l não mente;

a testemunha dolosa profere a mentira.
6 O mofador busca a sabedoria, e não a encontra; 

para os homens-prudentes a sabedoria é (coisa) fácil. 
Afasta-te do homem insensato,
pois ele não conhece os ditames da prudência.

14. 4. Onde não há bois nâo há cuidados com encher a 
mangedoira de pasto para eles. mas é impossível cultivar os 
campos.



8 A sabedoria tio homem avisado é compreender o seu 
caminho;
a loucura dos insensatos é engano.

9 O insensato ri-se do pecado;
entre os justos mora a benevolência (de Deus).

10 Todo o coragão conhece ®  su® amarguras; 
um estranho nâo partilha da sua alegria.

11 A  c® a dos ímpios será destruída, 
m ®  as tendas dos justos flor®cerâo.

12 Há um caminho que parece direito ao homem, 
e no cabo conduz à morte.

13 Mesmo no riso, o coração pode sofrer,
e a alegria pode terminar em amargura.

14 O Insensato será farto d®  seus (maus) caminhos, 
e o homem virtuoso dos frutos das su® boas obras.

1.5 O imprudente dá crédito a tudo o que se lhe d iz ; Pi udênci 
o cauteloso considera os se®  passos,

16 O sãblo teme e desvia-se do m al;
o insensato avança arrogantemente, e dá-se por 

seguro.
17 O q ®  fàcilmente se irrita, comete loucur® ; 

o homem reflectido não se impacienta.
18 Os nésci® possuirão a loucura,

e os prudent® coroam-se com a ciência.
19 Os maus se inclinarão diante dos bons,

e os ímpi® diante das portas dos just®.
20 O pobre é odioso até aos seus parentes; 

porém os amigos dos ricos serão muit®.
21 Aquele que despreza o seu próximo, peca;

mas o que se compadece do pobre, será bem-aven-' 
turado.

Os que praticam o mal, acaso não se transviam?
A  misericórdia e a verdade são para ®  que praticam 

o bem.
23 Bm toda a parte onde se trabalha há abundância; 

m ®  onde (sòmente) se fala muito, aí se encontra
a Indigência.

24 A  riqueza é uma coroa para os sáb i® ;
a fatuldade dos Insensat® é imprudência.

25 A  testemunha fie l salva a vida (dos caluniados); 
a q ®  porém é falsa atraiçoa (e causa a morte).

26 No temor do Senhor há (para o justo) uma confiança
cheia de fortaleza; 

seus filhos encontrarão nele ®ilo.

12. Há um caminho. . . É o caminho dos insensatos que 
julgam ser bem tudo o que fazem.



28 PROVÉRBIOS, 14, 27— 15, 1 i
-f'

o  temor do Senhor é uma fonte de vida, 
que afasta dos laços da morte.

28 O povo numeroso é a glória do i-ei;
a falta de gente é a ruína do príncipe.

29 O que é paciente governa-se com muita prudência; 
o que é impaciente manifesta a sua loucura.

30 Um coração tranqüilo é a vida do corpo; 
a inveja é a cárie dos ossos.

31 Quem maltrata o indigente injuria o seu Criador; 
mas honra-o aquele que se compadece do pobre.

32 O ímpio será derribado pela sua malícia;
o justo porém, mesmo - na sua morte, conserva a 
confiança.

33 A  sabedoria descansa no coração do prudente,
mas também (pelo remorso) se faz sentir, no meio 

dos insensatos.
34 A  justiça exalta as nações;

o pecado torna miseráveis os povos.
35 O servidor inteligente é agradável ao re i; 

o inútil sentirá a sua ira.
Doçura. 15 —  U-A resposta branda aquieta a ira ; 

a palavra dura excita o furor.
A  língua dos sábios torna amável a ciência; 
da boca dos insensatos derrama-se a loucura.

3 Em todo o lugar estão os olhos do Senhor, 
contemplando os bons e os maus.

4 A  palavra mansa é uma árvore de v ida ; 
a língua áspera despedaça o coração.

5 O insensato despreza a correcção de seu pa i;
o que faz caso das repreensões tornar-se-á mais 

avisado.
6 Na casa do justo há grande abundância; 

nos ganhos do ímpio há turbação.
Os lábios dos sábios difundirão a ciência; 
não assim o coração dos insensatos.

8 As vítimas úos ímpios são abomináveis ao Senhor; 
porém agrada-lhe a oração dos justos.

9 O caminho do ímpio é abominação para o Senhor; 
o que segue a justiça é amado por ele.

10 Severo é o castigo para o transvlado; 
aquele que odeia as repreensões, morrerá,

11 As profundezas, o abismo, estão patentes diante do
Senhor;

quanto mais o estarão os corações dos filhos dos 
homens!

16, 8. Os actós do culto externo, sem a santidade dé vida 
e a pureza de coração, não agradam a Deus.



12 O mofador não ama quem o repreende, 
não vai para junto dos sábios.

13 O coração contente alegra o semblante; do*coracão
a tristeza da alma abate o espírito. ® '

14 O coração do sábio busca a instrução;
a boca dos insensatos apascenta-se de loucura.

15 Todos os dias do pobre são tristes;
(mas) a alma tranqüila é como um perene festim.

16 Mais vale o pouco, com o temor do Senhor, 
quie um grande tesouro còm inquietação.

17 Mais vale comer legumes com amizade, 
do que um gwdo novilho com ódio.

18 O homem iracundo provoca rixas;
0 que é paciente acalma as disputas.

19 O caminho dos preguiçosos é como uma sebe de
espinhos; 

o caminho dos justos é aplanado.
20 O filho sábio alegra seu pa i;

o insensato envergonha sua mãe.
21 A  loucura é gosto para o insensato;

porém o varão prudente segue caminho direito.
22 Os projectos malogram-se onde não há conselho, 

mas onde há muitos conseUreiros (bons) realizam-se 
com êxito.

23 Cada um' compraz-se em saber dar uma (boa)
resposta.

E quanto bem faz uma palavra oportuna!
24 Pela vereda da vida chega ao alto o homem inte 

ligente,
diesviando-se assim da habitação dos mortos.
O Senhor demolirá a casa dos soberbos, Os odiosos
e firmará os limites da viúva. ® dos**de” '

26 As intenções más são a abominação do Senhor; Deus.
a palavra pura ser-lhe-á multo agradável.
Aquele que vai atrás da avareza perturba a sua casa; 
o que porém aborrece os subornos viverá (fe lis).

28 A  alma do justo medita o que deve responder, 
porém a boca dos ímpios despeja maldades.

29 O Senhor está longe dos ímpios, 
mas atende às orações dos justos.

15. A  felicidade verdadeira não consiste pròpriameate no 
gozo de bens externos, mas na tranqüilidade e alegria da alma.

24 Ao alto, a uma perfeição de cada vez maior.
25. Deus não pctm ltirá que a viúva seja prejudicada com 

mudarem os marcos das suas propriedades, a fim  de as tor 
nar mais pequenas.



30 A luz dos ollios é a alegria do coragão; 
uma boa notícia conforma os ossos.

31 O ouvido que escuta as repreensões salutares, 
terá o seu posto entre os sábios.

32 Aquele que rejeita a correcç5o despreza a sua alma; 
o que se submete às repreensões adquire a sabedoria.

33 O temor do Senhor é a escola da sabedoria, 
e a humildade precede a glória.

Providência. 16 —  1 Ao homem pertence formar os projectos em 
seu coração, 

mas do Senhor vem a resposta da língua.
Todos os caminhos do homem são puros a seus olhos, 
mas o Senhor pesa os espíritos.

3 Recomenda ao Senhor as tuas obras, 
e terão bom êxito os teus projectos.

4 Tudo fez o Senhor para (glória ãe) si mesmo; 
até ao ímpio para o dia mau (do castigo).

5 Todo o arrogante é a abominação do Senhor; 
ainda que pareça que nada faz„ não é inocente.

0 A  iniqüidade expia-se pela misericórdia e pela ver 
dade:

o mal evita-se pelo temor do Senhor.
7 Quando os caminhos do homem agradarem ao Senhor, 

reconciliará com ele os seus próprios inimigos.
8 Vale mais o pouco com justiça,

do que muitos bens com iniqüidade.
0 O coração do homem pensa no caminho a seguir, 

mas ao Senhor pertence dirigir os seus passos.
10 As palavras do rei são (como) oráculos; 

que a sua boca, pois, não erre nos julgamentos.
11 Peso justo e balança justa são do Senhor, 

e são obra sua todos os pesos do saco.
12 Os que procedem impiamente são abomináveis ao rei, 

porque o trono firma-se com a justiça.
13 São agradáveis ao rei os lábios justos; 

o que fala coisas rectas será amado.
14 A  indignação do rei é prenúnclo de morte; 

porém o varão sábio saberá aplacá-la.

Modelo de 
rei.

30. Conforta os ossos, isto é, contribui para a saúde do 
corpo.

IG. 1. Ao homem pertence form ar os projectos. . . Mas é 
Deus que põe sobre os lábios as palavras oportunas, que fazem 
ir por diante esses projectos.

2. O homem muitas vezes sòmente vê o exterior das suas 
obras, mas Deus penetra-lhes o interior.

11. Pesos do saco, isto é, pesos exactos que se usavam den 
tro duma bolsa ou saco.



lã Na serenidade do semblante do rei estã a vida, 
e o seu favor é  como a chuva primaveril.

1(i Adquirir a sabedoria vale mais que faígMirir; o ouro; Sabedoria 
adquirir a inteligência vale mais do que a prata. ® modéstia. 

17 O caminho dos justos é af®tar-se do m al;
guarda a sua alma o que vela sobre o seu cammho.

1H A  soberba precede a ruina.
a altivez do espírito precede a queda.

II» Mais vale ser modesto com os humUdes
do que partilhar de despojos com os soberbos.

20 O que é atento à palavra (ãe Deus) encontrará a
felicidade;
o que espera no Senhor é ditoso.

21 O que é sábio de coração, será chamado prudente; 
o que é doce no falar receberá coisas maior®.
A  sabedoria é uma fonte de vida para quem a possui; 
o castigo dos Insensatos é a insensatez.

2.3 O coração do sábio instruirá a sua boca,
e acr®centará graça aos seus lábios. Dom da

24 As pálavras amáveis são um favo de mel, palavra,
doçura para a alma, saúde para os ossos (ou corpo).
(Às vezes) um caminho parece direito ao homem, 
e contudo o seu termo é a morte.

2í! O homem que trabalha, para si trabalha,
porque a sua boca o constrange a isso.
O homem íiupio cava a desgraça, 
e nos seus lábios se vai ateando o fogo.

28 O homem pervei-so suscita pleitos,
e o mexeriqueiro semeia a discórdia entre os amigos.

2!) O homem iníquo seduz o seu amigo,
e o conduz por um caminho que não é bom.

:{0 Aquele que fecha ®  olhos, maquina Intrigas;
o que morde os lábios já  praticou o mal.

31 A  velhice é uma coroa de glória,
a qual se encontra nos caminhos da justiça.

.32 O homem paciente vale mais do que o valente,
e o qué domina o seu ânimo mais do que o conquis 

tador de cidades.
3.3 As sortes lançam-se no regaço, 

mas o Senhor é quem as dispõe.

18. O orgulho atrai sobre si a própria ruína. «Quem se 
rxalta será humilhado», (Luc. 14, 11, 18, 14).

31. A  velhice é veneranda quando está ligada a uma vida 
virtuosa.

32 Vencer as próprias paixões é mais glorioso que vencer 
uma batalha.

33. De Deus depende o êxito, favorável ou não, das sortes.
Os Hebreus recorriam muitas vezes às sortes para resolverem 
os seus litígios ou dúvidas.
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17 —  1 Vale mais um booado de pão seco com paz. 
do que uma casa cheia de carne com discórdia.
O servo prudente prevalecerá sobre o filho insensato 

(do seu amo), 
e partilhará da heranga com os irmãos.
Assim como a prata se prova no crisol e o ouro na 

fornalha, 
assim o Senhor prova os corações.
O mau escuta a lingua iníqua, 
e o mentiroso dá ouvidos aos lábios malignos.
Aquele que despreza o pobre, insulta o seu Criador, 
e 0 que se alegra com a ruina de outrem, não ficará 

impune.
Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, 
e  a glória dos filhos são os seus pais (virtuosos). 
Palavras finas não convêm ao insensato, 
e ainda menos a um príncipe palavras mentirosas. 
Uma dádiva é uma pedra preciosa aos olhos de quem 

a recebe;
para qualquer parte que ele se volta, é (ou crê ser) 

bem sucedido.
Encobre as faltas (alheias) quem busca amizade; 
o que as conta e repete, separa os que estão unidos. 
Ao. homem prudente é mais útil uma repreensão, 
do que ao insensato um cento de golpes.
O mau anda sempre a procurar fazer rebelião, 
mas um mensageiro cruel será enviado contra ele. 
lÉ melhor encontrar uma ürsa à qual foram roubados 
os seus filhinhos,
do que um insensato nos acessos da sua loucura.
Quem dá mal por bem
jamais verá a desventura sair da sua casa.
O que começa contendas é como o que abre ( um dique 

de) águas;
(se és prudente) retira-te do litígio antes de ele se 

inflamar.
Aquele que absolve o réu e o que condena o inocente, 
ambos são abomináveis diante de Deus.
De que serve ao insensato ter riquezas, 
se não pode comprar com elas a sabedoria?
Aquele que é amigo (verdadeiro) é-o em todo o 

tempo;
torna-se nm irmão no tempo da desventura.

17, 11. As revoltas contra a autoridade sâo perigosas, por- 
tiue ela, com todos os poderes na mão. manda castigar 03 
revoltados por meio de mensageiros cruéis.



IH O homem insensato toma (inconsideradamente) com 
promissos, 

fica de fiador do seu próximo.
I!i Aquele que ama discórdias, ama o pecado,

e o que levanta, demais a sua porta, busca a sua 
ruína.

2) I O que é de coração falso não achará o bem;
e o que tem a língua perversa cairá no mal.

21 O que gera um insensato, sofrerá amarguras; 
o pai dum estulto não se poderá alegrar.
O espírito alegre é para o coi-po remédio salutar, 
o espírito triste seca os ossos.

2:! O ímpio recebe presçntes ocultamente, 
para perverter as veredas da justiça.

2-i A  sabedoria está sempre diante do homem prudente; 
os olhos dos insensatos (amdam vagueando) pelas 

extremidades da terra.
O filho insensato é a indignação do pai, 
e a dor da mãe que o gerou.

20 Não é bom fazer mal ao justo,
nem ferir o príncipe que julga segundo a justiça.
Aquele que é moderado nas suas palavras possui Tino 

a ciência; prático,

e o homem judicioso é de espirito calmo.
28 Até 0 insensato passará por sábio, se estiyer calado, 

por inteligente, se conservar os seus lábios fechados.
18 — 1 0  que quer separar-se do seu amigo busca 

ocasiões (para isso) ; 
será coberto de opróbrio em todo o tempo.
O insensato não gosta das palavras de prudência, 
mas sòmente de manifestar os seus pensamentos.

3 O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados,
tudo despreza; 

porém a ignomínia e o opróbrio o vão seguindo.
4 As palavras que saem da boca do homem são como

uma água profunda; 
a fonte da sabedoria é como a corrente que trasborda.
Não é bom ter considerações com a pessoa do ímpio, 
para prejudicar o justo julgamento.

G Os lábios do insensato metem-se em disputas, O falar
e a sua boca provoca contendas. insensato.

19. o  que levanta demais a sua porta. Metáfora para In 
dicar uma ostentação arrogante, que leva a gastar mais do que 
se tem.

18. 4. As palavras do homem  virtuoso saem do Intimo do 
•seu coração e transfundem-se no espirito dos ouvintes como 
águas benéficas.



7 A  boca do insensato é a sua ruína,
os seus lábi®  são um laço para a sua alma.

8 As palavras do intriguista são como iguarias ape 
titosas,

que penetram até ao íntimo d ®  entranh®,
9 O negligente no seu trabalho 

é irmão do dissipador.-
10 O nome do Senhor é uma torre fortíssima;

aí se acolhe o justo e encontra um refúgio seguro.
11 A  riqueza do rico é a sua cidade fo r te : 

na sua imaginação é uma alta muralha.
12 O coração do homem exalta-se antes da sua queda, 

mas a humildade precede a glória.
13 Aquele que responde antes de ouvir, 

mostra ser um insensato e digno de confusão.
14 O espirito do homem sustenta-o nos se®  sofrimentos; 

mas quem poderá levantar um espírito abatido?
15 O coração prudente possuirá a ciência; 

e o ouvido dos sábios busca a doutrina.
Tribunais 16 Os presentes qne um homem dá, abrem-lhe um dila- 
e htigios. caminho,

e dão-lhe lugar diante d®  grand®.
17 Parece ter razão o que expõe primeiro a sua causa; 

vem depois a parte adversa, e então se examina a
f® d o  a qu®tão.

18 A  sorte apazígua ®  contendas,
e decide entre os próprios poderosos.

19 O irmão, que é ajudado por seu irmão, é como uma
cidade forte,

e ®  suas decisões são como os ferrolhos d ®  cidad®.
20 Do fruto da boca do homem se encherá o sen ventre, 

e o produto dos seus lábios o saciará.
21 A  morte e a vida estão em poder da Ungua; 

conforme o uso q ®  dela fizeres assim comerás dos
seus frutos.

22 Aquele que achou a uma mulher boa achou um
t®ouro,

recebeu do Senhor um grande favor.
23 O pobre fala suplicando,

e o rico responde com aspereza.

16. Um dilatado caminho para conseguir o que quer. — E 
dão-lhe lugar. . . Alusão ao costume dos Orientais de levar 
presentes, principalmente quando visitavam os grandes.

20. Cada um sofre as conseqüências das suas palavras.
21. A língua influi poderosamente tanto para o bem como 

para o mal.



21 llá  aiuigüs (que serrem) só para fazer companhia, O verda- 
inas também os há mais dedicados que um irmão. amie®
19— 1 Mais vale o pobre que anda na sua integridade, 
do que o rico de lábios perversos e insensato.
Sem a ciência, nem o zelo é bom, 
e quem anda precipitado, tropeçará.
A  estultícia do homem perverte os seus passos, 
e depois o seu coração irrita-se contra Deus (a quem 

lança as culpas).
4 As riquezas multiplicam muito os amigos;

mas o pobre do seu (porventura único) amigo é 
abandonado.
A  testemunha falsa não ficará impune;, 
e o que diz mentiras não escapará.

(i São muitos os que adulam o homem generoso, 
e todos são amigos de quem dá.
Todos os irmãos do homem {lobre aborrecem-no; 
com maior razão os seus amigos se retirarão para 

longe dele.
Aquele que só busca palavras, não terá nada,

8 O possuidor do bom senso ama a sua a lm a; O prudente
e o que guarda a prudência encontrará a felicidade. ® ® louco.

!i A testemunha falsa não ficará impune, 
e o que diz mentiras, perecerá.

III Ao insensato não estão bem as delícias, 
nem ao escravo o dominar os príncipes.

11 A  sabedoria do homem conhece-se pela paciência,
e a sua glória é passar por cima das injúrias a 

ele feitas.
12 Como (é terríx'el) o bramido do leão, assim a ira

do re i;
e o seu favor é como o orvalho sobre a erva.

13 O filho insensato é a dor do pai,
e a mulher amiga de litígios é como o telhado, que 

está gotejando continuamente.
I I Os pais dão casas e riquezas,

mas uma mulher sensata é um dom do Senhor, 
lú A  preguiça dá de si sono, 

e a alma frouxa terá fome.
Ki Aquele que observa o mandamento (ãe Deus) guarda 

a sua vida;
o que porém não cuida da sua conduta padecerá 

a morte.
17 O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, 

e este lhe tornará o que lhe tiver emprestado.



18 Castiga o teu filho, não percas a esperança da
(emenda),

mas não chegue a tua severidade ao excesso de lhe 
dares a morte.

19 O que é muito iracundo sofrerá o castigo, 
e mais ainda, se guarda rancor.

20 Ouve o conselho e recebe a correcção, 
para que sejas sábio para futuro.

21 No coração do homem (agitam-se) muitos pensa 
mentos ;

porém o desígnio do Senhor é que se realiza.
22 O atractlvo dum homem é a sua bondade: 

e melhor é o pobre que o mentiroso.
23 O temor do Senhor conduz à vida,

e (quem o possui) habitará na abundância sem a 
visita da desgraça.

Correcção 24 O preguiçoso mete a mão no prato; 
e preguiça. g  não quer ter o trabalho de a levar à boca.

25 Castigado o corrompido, tornar-se-á mais sábio o
insensato;

mas, se repreenderes o sábio, ele compreenderá a 
repreensão.

26 Aquele que maltrata o seu pai e que faz fugir sua
mãe, é infame e desgraçado.

Não cesses, filho, de ouvir as advertências, 
nem ignores os ditames da ciência.

28 A  testemunha falsa ri-se da justiça;
e a boca dos ímpios devora a iniqüidade.

29 Estão preparados os juízos (de Deus) para (casti 
gar) os mofadores, 

e os açoutes para o dorso dos insensatos.
20—  1 O vinho é uma fonte de luxúria, e a embria 

guez é cheia de desordens; 
todo aquele que põe nisto o seu gosto, não será sábio.

2 Como o rugido do leão, assim é o terror que o rei
infunde;

aquele que o irrita peca contra a sua vida.
3 É nma glória para o homem afastar-se de contendas; 

porém todos os Insensatos se envolvem nelas.
4 O preguiçoso não quis lavrar por causa do f r io ; 

mendigará, pois, uo verão, e não se lhe dará coisa
alguma.

5 O pensamento é no coração do homem como uma
água profunda, 

mas 0 homem sábio tirá-lo-á para fora.



() Muitos lioiueus se chamam compassivos,
m ®  quem achará um homem (inteiramente) fiel?
O justo, que anda na sua Integridade, Rectidão.
deixará depois de si filhos ditos®.

8 O rei, que está assentado no seu trono de justiça, 
dissipa todo o mal, só com o seu olhar.

9 Quem pode dizer: O meu coração está puro, 
estou limpo de pecado?

10 Ter dois p®os e duas medidas,
é objecto de abominação para o Senhor.

11 P e l®  acções do menino se deduz
se a sua conduta será (no futuro) pura e recta.

12 O ouvido q ®  ouve e o olho que vê, 
ambas estas coisas fez o Senhor.

13 Não queiras ser amigo do sono, para que a pobreza
te não oprima; 

abre os te®  olhos (sê diligente), e terás pão em 
abundância.

14 Isto não vale nada. Isto não vale nada, diz todo o
comprador, 

e, depois de se retirar, então se gloriará, 
lõ Há oiro, há grande abundância de pedras preciosas;

vaso precioso são os lábios do sábio.
II! Tira a roupa àquele que (imprudentemente) ficou Boas e 

por fiador dum desconhecido,
leva-lhe o penhor do que se obrigou por estranhos.

17 O pão mal adquirido é gostoso ao homem; 
porém depois a sua boca será cheia de arei®.

15 Os projectos corroboram-se pelos conselhos;
e as guerras devem ser dirigidas com prudência.

19 O mexeriqueiro revela os segred®;
eom o que tem os lábios sempre abertos (para falar) 
não te familiariz®.

20 Aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mã*, 
apagar-se-á o seu luzeiro no meio d ®  trev®.

21 A  herança que alguém se apressa a adquirir (ilic ita  
mente) no princípio, 

carecerá de bênção no fim.

20, 8. Um rei justo e poderoso vê ràpidamente o mal. e 
ilá-IIie remédio.

12. Ambas estas coisas fes o Senhor, o qual nos pedirá 
1'nntas do uso que fizemos delas.

14. Quem compra, para obter a mercadoria por baixo 
preço, mostra não lhe liga r valor: mas, depois que a obteve 
pelo preço que quis. gloria-se da boa compra que fez.

18. É preciso tomar conselho nos empreendimentos im 
portantes.



Rei e 
governo.

Malícías
sem

resultado.

N2o digas: Darei mai por m al; 
espera no Senhor, e ele te livrará.

23 Ter dois pesos é abominação diante de Deus; 
a balança falsa não é boa.

24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senlior:
mas que homem pode compreender o seu próprio 

destino?
25 lÉ uma ruína para o homem dizer inconsiderada-

mente: «Consagrado»,
e só reflectir depois de ter feito votos.

26 O rei sábio dissipa os ímpios, 
e faz passar sobre eles a roda.
O espirito do homem é uma lâmpada divina, 
a qual penetra todos os segredos do seu interior.

28 A  bondade e a fidelidade guardam o rei. 
e o seu trono firma-se com a clemência.

29 A  gala dos jovens é a sua força,
e a glória dos velhos são as suas cãs.

30 Purgam-se os males pelas feridas cruentas,
e também pelos golpes que chegam ao fundo das 

entranhas.
21 — 1 0  coração do rei está na mão do Senhor como 

a água corrente; 
ele o inclinará para qualquer parte que quiser.

2 Todo o caminho do homem lhe parece, a ele próprio.
direito;

o Senhor porém pesa os corações.
3 Fazer misericórdia e justiça

é mais agradável ao Senhor do que o.s sacrifícios 
(materiais).

4 A  soberba do coração torna altivos os olhos; 
o luzeiro dos impios é o pecado.

5 Os pensamentos do homem diligente produzem sem 
pre abundância; 

todo o precipitado, porém, está sempre na pobreza. 
Juntar tesouros cora nma língua de mentira é desa 

tinada vaidade 
e laço de morte.
As rapinas dos ímpios levá-los-ão à sua ruína, 
porque não quiseram praticar a justiça.

25. É uma ruina  não cumprir as promessas feitas.
30. Deus costuma utilizar as doençeis e outros castigos para 

corrigir os pecadores obstinados.
21, 1. Como a água corrente, que o agricultor dirige para 

onde quer.



8 O caminho do perverso é um caminho desviado,
mas, quando o homem é puro, são rectas as suas 

obras.
9 Melhor é estar assentado a um canto do terraço, 

do que habitar com uma mulher litigiosa.
10 A  alma do Impio deseja o m al;

não se compadecerá do seu próximo.
11 Com o castigo do corrupto íicará mais sábio o

inexperiente;
se se adverte o homem sábio, adquirirá mais ciência.

12 O Justo reflecte maduramente sobre a casa do ímpio, 
e precipita os maus na desventura.

13 Aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre. Caridade 
esse mesmo também clamará e não será ouvido. ® justiça.

14 Um presente secreto extingue as iras;
e a dádiva oferecida às ocultas, aplaca a maior indig 

nação.
15 O justo encontra a sua alegria na prática da justiça; 

porém os que cometem a iniqüidade, estão em (con 
tinuo) susto.

16 O homem que se extraviar do caminho da sabedoria
terá por morada a assembleia dos mortos.

17 Aquele que ama a alegria (na intemperança), parará 
na indigência;
o que ama o vinho e os perfumes, não enriquecerá.

18 O ímpio é entregue (à  expiação) em lugar do justo,
e o iníquo em lugar dos rectos.

19 Melhor é habitar numa terra deserta,
do que com uma mulher litigiosa e colérica.

20 Na casa do justo há tesouro precioso e azeite (airo-
matizaão) ; 

porém um insensato dissipará tudo.
21 Aquele que exerce 'a justiça e  a misericórdia, 

achará vida, justiça e glória.
O sábio tornou-se senhor da cidade dos valentes, 
e destruiu a fortaleza em que ela confiava.

23 Aquele que guarda a sua boca e a sua língua, 
preserva a sua alma de angústias..

24 O soberbo e presumido é chamado petulante, 
porque procede com excesso de insolência.

25 Os desejos matam o preguiçoso,
porque as suas mãos não querem fazer nada;

26 passa todo o dia a desejar com ardor,
mas o que é justo dá (oos outros) largamente.

18. Os castigos devidos às cidades e nações inteiras cairão 
principalmente sobre os maus. sendo assim poupados os justos



O sacrifício dos ímpios é abominável, 
sobi-etudo quando o oferecem com má intenção.

28 A  testemunha mentirosa perecerá;
o homem que escuta, falará com constância.

29 O ímpio mostra no seu rosto uma segurança desa 
vergonhada ; 

porém o que é recto corrige o seu caminho.
Poder de 30 Não há sabedoria, não há prudência.

Deus. l,â conselho (qjie prevaleça) contra o Senhor.
31 P.repara-se o cavalo para o dia da batalha; 

mas o Senhor é quem dá a vitória.
22— 1 Mais vale o bom nome do que muitas riquezas; 
a boa reputação é mais estimável do que a prata e 

o oiro.
O rico e o pobre encontram-se; 
o Senhor criou-os a ambos.

3 O homem prudente viu o mal e furtou-se a e le ; 
o imprudente passou adiante, e recebeu o dano.

4 O prêmio da humildade é o temor do Senhor, 
as riquezas, a glória e a vida.

õ Espinhos e laços estão sobre o caminho do perverso; 
aquele porém que guarda a sua alma, retira-se para 

longe deles.
6 Ensina à criança o caminho que deve seguir,

que não se afastará dele, mesmo quando envelhecer.
7 O rico manda os pobres,

e o que tóma emprestado torna-se escravo do que 
lhe empresta.

8 Aquele que semeia a iniqüidade, colherá males, 
e será ferido pela (própria) vara da sua ira.

9 Aquele que é propenso à misericórdia, será aben 
çoado,

porque deu dos seus pães ao pobre.
10 Lança fora o mofador, e com ele se irá a discórdia, 

cessarão os litígios e os ultrajes.
11 Aquele que ama a pureza do coração,

terá o rei por amigo, por causa da graça do seu 
falar.

12 Os olhos do Senhor guardam a clêucia,,
mas as palavras do pérfido são por ele confundidas.

13 O preguiçoso d iz : Está um leão la fo ra ;
(se saio) serei morto no meio das ruas.

22, 13. O preguiçoso exagera as dificuldades, a fim de ter 
pretextos para não fazer nada.



14 A  boca da mulher corrupta é uma cova profunda; 
aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela.

15 A  loucura está pegada ao coraçSo da criança, 
m ®  a vara da disciplina a afugentará.

16 Oprimir o pobre é enriquecê-lo; 
dar ao rico é empobrecê-lo.

Palavras dos sábios

17 Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, introdução, 
aplica o teu coração à minha doutrina,

18 a qual te agradará, quando a guardar® dentro do 
teu coração,
e ela trasbordará dos te®  lábios.

19 Para que ponhas uo Senhor a tua confiança, 
quero ensinar-te hoje os seus caminhos.

20 Huitas vez®  te escrevi 
conselhos e instruções,

21 para te ensinar a verdade das coisas certas,
para que, com palavras exactas, saibas responder 

àquel® que te enviam.
Não faças violência ao pobre, porque é pobre, Não
uão oprimas às portas (da cidade) o que não tem °

nada, '
23 porque o Senhor defenderá a sua causa, 

e tirará a vida aos que ®  despojaram.
24 Não tenhas amizade com o homem colérico, Nâo ter

nem andes com o iracundo, *com°o^
25 para não suceder que aprendas as suas veredas colérico,

e dês là tua alma ocasião de ruina.
26 Não te associes com aqueles que (imprudentemente) Cuidado en 

se obrigam, apertando as mãos, ^fladoT* 
que se oferecem por fiadores para r®ponder pelas
dívidas de outrem, 
poique, se não tens com que pagar, 
quem impedirá que te arrebatem a cama de debaixo 

' de ti ?
28 Não passes além dos antigos marcos Respeitar

que puseram teus pais. marcos.

14. Aquele contra quem. . . O Senhor, irritado pelas faltas 
dos pecadores, abandona-os algumas vezes às suas paixões, e 
eles caem então em todas as ignomínias da impureza.

15. Os vícios (loucura), que parece estarem pegados ao 
coração do menino, podem arrancar-se com uma boa disciplina.

18. E ela trasbordará. . a boca fala da abundância do 
coração.



Resultado 29 
do trabalho.

Temperan 
ça à mesa 
dos gran 

des.

Não pro 
curar dema 
siadamente 
as riquezas.

Evitar a 
mesa do 
invejoso.

I Desprezo da 9 
sabedoria.

Respeito 10 
pela pro 
priedade.

I Instrução 
fe correcção

12

13

14

Alegria do 
mestre 

quando o 
seu discl- 

  pulo adqui 
re a sabe 

doria.

15

Viste um homem (pontual e) expedito nos seus afa 
zeres ?

Este terá lugar junto dos reis. 
nSo ficará entre gente obscura.
23— 1 Quando te assentares a comer com um grauile, 
considera com atenção o que está diante de ti, 
e pí3e uma faca na tua garganta, 
se sentes muito apetite.
Não desejes comer dos seus manjares, 
porque são manjares enganosos.
Não te afadigues por ser rico, 
evita pôr nisso o teu pensamento.
Não ponhas os teus olhos em riquezas que não 
podes ter,
porque elas tomarão asas como de águia, 
e voarão para o céu.
Não comas com o homem invejoso, 
e não desejes os seus manjares,
porque ele se mostra tal qual calculou em si mesmo.
Come e bebe, te dirá e le ;
mas o seu coração não está contigo.
Vomitnrás os manjares que tiveres comido, 
e desperdiçarás as tuas belas palavras.
Não fales aos ouvidos dos insensatos, 
porque eles despi-ezarão a sabedoria das tuus pala 

vras.
Não toques nos limites antigos, 
e não entres no campo dos órfãos; 
porque o seu curador é ('Todo —  )  poderoso, 
e ele mesmo.se fará contra ti o defensor dn sua 

causa.
Aplica o teu coração à instrução 
e os teus ouvidos às palavras da ciência.
Não poujies a correcção ao menino.
porque, se lhe bateres com a vara, não morrerá.
Tu lhe baterás com a vara, e livrarás a sna alma 

da morada dos mortos.
Meu filho, se o teu espírito for sábio, 
alegra r-se-á contigo o meu coração;

23, 2. Põe uma faca, isto é. refreia o apetite.
3. São manjares enganosos, porque são oferecidos pelo 

teu senhor para te experimentar, e não há neles uma hospi 
talidade franca.

5. A  riqueza é extremamente instável, pode desaparecer 
num momento.

8. Vomilarás com desgosto e indignação, ao reconhecer 
os verdadeiros sentimentos do teu hospedeiro.



16 e as minhas entranhas exultarão de prazer, 
quando os teus lábios proferirem palavras rectas.

17 O ten coragão não tenha inveja aos pecadores,
mas conserva-te sempre firme no temor do Senhor,

18 porque certameute terás um futuro (fe lis ) 
e uão será frustrada a tua expectação.

19 Ouve, meu filho, e sê sábio;
dirige a tua alma pelo caminho direito.

20 Não te queiras achar nos banquetes dos ébrios ou 
dos devoradores de carnes,

21 porque o ébrio e o glutão se empobrecem, 
e a sonolência andará vestida de andrajos.

22 Ouve o teu pai, que te gerou,
e não desprezes tua mãe, quando for velha.

23 Adquire (a  todo o custo) a verdade, e não a  vendas, 
adquire sabedoria, instrução, inteligência.

24 O pai justo salta de prazer;
o que gerou um filho sábio terá nele a sua alegria.

25 Tenham esta alegria o teu pai e a tua mãe, 
exulte a que te deu à luz.

26 Dá-me, filho meu, o teu coração,
e os teus olhos guardem os meu.» caminhos,

27 porque a mulher prostituta é umi cova funda, 
e a alheia é um poço estreito.

28 Ela está de emboscada uo caminho como um sal 
teador,

e multiplica, entre os homens, os prevaricadores.
29 Para quem os ah ! ?

Para quem os ais?
Para quem as contendas?
Para quem as queixas?
Para quem as feridas sem motivo?
Para quem o vermelho dos olhos?

30 Para quem, senão iiara aqueles que passam o tempo
a beber vinho, 

que vão saborear o vinho aromatizado?
31 Não estejas a reparar como o vinho é vermelho, 

como brilha no copo, como corre suavemente.
32 No fim morde como uma serpente,

e espalha o seu veneno como um basilisco.
33 Os teus olhos verão eoisas estranhas,

e o teu coração dirá palavras desacertadas.

Nào invejar 
a prosperi 

dade dos 
maus.

Contra a 
S U l a .

Sabedoria 
dos filhos, 
felicidade 
dos pais.

Perigos da 
mulher má.

Embriaguez 
e suas con 
seqüências.

26. É a sabedoria personificada que fala aos seus dis 
cípulos. dizendo; Dá-me a mim. e não às mulheres infames, 
o teu coração.



35

Não ter 
inveja aos 

maus.

Vantagens 3 
práticas da 
sabedoria.

D intrigante. 8 

D insensato. 9 

)  indolente. 10

Defender 11 
os

: oprimidos.

12

O mel da 13 
sabedoria.

14

34 E tu serás como uiu homem atlormeoido no meio do 
mar.

e como um marinheiro na tempestade.
E d irás: Espancaram-me, mas não me doeu; 
bateram-me mas não senti.
Quando d®pertarel eu? Quero buscar mais vinho 

para beber.
24 —  1 Não tenhas inveja aos homens maus, 
nem desejes estar com eles; 
porque o seu espírito medita ruínas, 
e os seus lábios proferem enganos.
É com a sabedoria que a casa será edificada, 
e consolidar-se-á com prudência.
Pela ciência encher-se-ão as despensas 
de tudo o que há de precioso e belo.
O homem sábio é forte, 
e o douto, robusto e valente,
porque é pela prudência que se empreende a guerra, 
e a salvação está onde houver muit® (e sábios) 

conselhos.
Para o insensato é demasiado sublime a sabedoria; 
ele não abrirá a boca à porta.
Aquele que pensa em fazer males, 
será chamado artífice de intrigas.
O pensamento do insensato é o pecado: 
e o detractor é a abominação dos homens.
Se, descoroçoado, perderes a esperança, no tempo 

da adversidade, 
descairá a tua fortaleza.
Procura salvar os que são condenados & morte, 
e não cesses de. livrar os que são arrastados ao 

suplício.
Se disseres: Eu não o sabia,
(lembra-te que) aquele que pesa os corações, o 

conhece (bem) ; 
ao guardador da tua alma nada se esconde, 
e ele retribuirá ao homem segundo as su® obras. 
Come, meu filho, do mel, porque é bom; 
o favo é  dulcíssimo ao teu paladar.
Tal é para a tua alma a sabedoria; 
se a achares, terás um (bom) futuro, 
e a tua esperança não perecerá.

35 .'São palavras do embriagado. O vinho embruteceu-o 
c tornou-o insensível aos golpes quer físicos quer morais. 
Apesar de tudo. sòmente deseja que passe uma embriaguez 
para tomar outra.

24, 7. Não abrirá a boca em público à porta  da cidade, 
nos julgamentos.



lõ  Não armes, ó ímpio, emboscadas à casa do justo, 
não destruas o lugar do seu repouso.

16 Porque o justo ainda que caia sete vezes, tornar-se-á
a levantar; 

porém os ímpios serão precipitados no mal.
17 Não te alegres quando cair o teu inimigo, 

nem o teu coração se regozije com a sua ruína,
18 para não suceder que o Senhor o veja, e que isto

lhe desagrade, 
e que tire de cima dele a sua ira,

19 Não te alteres por causa dos homens péssimos, 
nem invejes os ímpios,

20 parque para os maus não há futuro,
e a lâmpada (ou esplendor) dos ímpios apagar-se-á.

21 Teme, meu filho, o Senhor e o rei,
c não te mistures com os detractores,

22 porque de repente deles vem a ruína,
e a destruição deles proveniente é súbita.

Deus pro 
tege os 
justos.

Não nos 
alegremos 
com a des 
graça do 

nosso 
inimigo.

Não invejai 
os maus.

Honrar 
Deus e o 

rei.

23

2-t

26

27

28

Outras palavras dos sábios

Também estas são palavras dos sábios; Justiça
Não é bom fazer acepção de pessoas nos ^Igamentos.
Aqueles que dizem ao ímpio : «Tu és justo» gamen os.

serão amaldiçoados pelos povos e detestados pelas 
nações.

Aqueles que o repreendem, serão louvados, 
e virá sobçe eles copiosa bênção.
Dá um beijo nos lábios Máximas
aquele que dá uma resposta recta.
Prepara os teus trabalhos de fora, 
trata cuidadosamente do teu campo, 
e depois edificarás a tua casa.
Não sejas testemunha, de ânimo leve, contra o teu 

próximo.
Queres, acaso, que teus lábios enganem?

diversas.

16. Ainda gue caia sete vezes. . isto é. muitas vezes. 
A  queda de que aqui se fala, não é a queda no pecado, mas 
•na desventura. É em sentido acomodatício que se costuma 
aplicar esta passagem à impossibilidade moral em que estão 
os próprios justos de evitar o pecado venial.

IS. Tire. . o sua ira  e a d irija contra ti, que descjaste 
vingar-te.

26. Quem dá uma resposta a propósito adquire tanta sim 
patia. como se desse os testemunhos mais íntimos de afecto.

27. Antes de estabelecer casa e família é preciso assegurar 
0 futuro com rendas certas: entre estas, figuram em primeiro 
lugar os produtos agrícolas.



29 Nao digas: como ele me fez a mim, assiço farei eu 
a ele;

pagar-lhe-ei segundo as su® obr®.
O campo ;3o Passei pelo campo do homem preguiçoso
^içosõ ® vinha do homem Insensato,

31 e vi que tudo estava cheio de ortigas, 
que os espinhos cobriam a sua superfície 
e que o muro de pedra ®tava caído.

32 Ao ver isto, reflectl;
este ®pectáculo foi para mim uma lição.

33 Um pouco, disse eu comigo, dormlrás, outro breve
espaço dormitarãs, 

outro poucochinho cruzarás as mãos para d®can- 
sares,

34 e a indigência virá sobre ti como um vagabundo, 
e a mendicidade como um homem armado.

II —^Segunda colecção dos provérbios de Salomão

25 — 1 Estas são também sentenças de Salomão ®  
quais foram recolhidas pelos homens de Ezequias, 

rei de Judá.
Os reis. A  glória de Deus é encobrir as cois®,

e a glória dos reis é investlgá-1®.
3 (Como) o céu na sua altura, e a terra na sua pro 

fundidade, 
assim o coração dos reis é impenetrável.

4 Tira as escórias da prata, 
e sairá um vaso puríssimo;
Tira o iníquo da presença do rei,
e 0 seu trono se firmará na justiça.

6 Não apareças ufano diante do rei, 
e não te ponh® no lugar d®  grandes. 
lÉ melhor que te digam: «Sobe para cá», 
do que seres humilhado diante dum grande.

Descrição. 8 O que teus olhos viram,
não o descubr® eom precipitação numa contenda,
pois, que farás, no fim,
quando o teu próximo te houver confundido?

9 Defende a tua causa contra o teu próximo, 
inas não descubras o segredo de outrém,

25, 2. Os desígnios .de De® no governo do mundo são 
insondáveis, e isto é uma prova e uma glória da sua sobera 
nia sobre as criaturas. Os reis deste mundo, pelo contrário, 
devem investigar cuidadosamente antes de resolver qualquer 
coisa.



10 não suceda que te envergonhe o que te ouvir, 
e se não apague a tua ignomínia.

11 Gomo maçãs de oiro em bandejas de prata, 
assim as palavras ditas no seu devido tempo.

12 Como uma arrecada de oiro e uma jóia refulgente, 
assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvido

dócil.
13 Como a frescura da neve no tempo da ceifa, 

assi.m é o embaixador fie l para quem o enviou: 
ele dá .descanso à alma de seu senhor.

14 Como o vento e as nuvens que não trazem chuva, 
assim é o homem que se vangloria de liberalidade

que não praticou.
15 O príncipe deixar-se-á aplacar pela paciência. Moderação 

e a Ungua doce quebrantará a dureza.
16 Se achaste mel, come só o suficiente,

para que não suceda que, depois de farto, o vomites.
17 Põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, 

para que não sucede que ele, enfastiado, te venha a
aborrecer.

18 Maça, espada, seta penetrante,
isso é 0 homem que diz um falso testemunho contra 

o seu próximo.
10 Como um dente podre e um pé que resvala,

assim é o apoio do desleal no dia da desventura.
20 T irar a capa num dia de frio, 

lançar vinagre sobre uma chaga,
isso faz aquele que canta canções a um coração 

aflito.
21 Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, 

se tiver sede, dá-lhe água para beber,
22 porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua

cabeça, 
e o Senhor te dará a paga.

23 O vento do aquilão traz as chuvas,
e a língua detractora, às ocultas, ensombra os sem 

blantes.
24 'É melhor habitar a um canto do terraço,

do que viver com uma mulher litigiosa em espaçosa 
casa.

Como a água fresca para pessoa que tem sede, 
assim é uma boa nova que vem dum país remoto.

21-22. O adversário, assim beneficiado contra a sua espec- 
tativa, será excitado a um arrependimento sincero da sua 
falta.



2G Como uma fonte turbada, como uma nascente de 
água corrompida, 

assim é o justo que vacila diante do ímpio.
27 Assim como não faz bem o mel àquele que o come

em demasia,
assim o que quer sondar a majestade (divina) será 

oprimido pela sua glória.
28 Como uma cidade desmantelada, sem muros,

assim é aquele que, quando fala. não pode conter o 
seu espírito.

O insehsato. 26 — 1 Assim como a neve é imprópria no estio. e 
as chuvas no tempo da ceifa, 

assim a glória está mal a um insensato.
Como um pássaro que foge, como a andorinha que 

voa,
assim a maldição proferida sem motivo fica sem 

efeito.
3 O açoute é para o cavalo, o freio para o asno, 

e a vara para as costas d®  insensatos.
4 Não respondas ao louco segundo a sua loucura, 

para não seres semelhante a ele.
õ Responde ao louco segundo a sua loucura, 

para que ele não imagine que é sábio.
6 Corta os (seus) pés e bebe aflições

aquele que envia mensagens por intermédio dum 
insensato.

As pernas dum entrevado não têm força ;
da mesma forma, ®  sentenças na boca do insensato.

8 Ligar uma pedra à funda,
é como dar honra ao insensato.

9 Como um galho de espinheiro na mão do embriagado, 
assim é uma sentença na boca dos insensat®.

10 A  sentença do juiz decide as causas;
aquele que impõe silêncio a um insensato, apazigua 

as contendas.
11 Como o cão que volta ao que vomitou, 

assim o insensato que recai na sua loucura.
12 Tens visto um homem que se julga sábio?

Há mais a esperar cio estulto do que dele.

2(i, 4-5. Não respondas ao louco, discutindo com ele e 
empregando a sua linguagem. — Responde, manifestando-lhe 
abertamente a sua loucura, de modo que ele se convença que 
não é sábio.

9. Como um galho de espinheiro, que seria, na mão dum 
embriagado, uma arma perigosa para ele próprio e para os 
outros.

12. A  presunção é pior que a ignorância ou a imperícia.



13 O preguiçoso d iz : Está um leão no caminho. o  pregui- 
um leão nas estradas.

14 Como a porta rola sobre a sua couceira, 
assim 0 preguiçoso no seu leito.

15 O preguiçoso mete a mão no prato, 
e custa-lhe muito levá-la à boca.

16 O preguiçoso julga-se mais sábio
do que sete homens que dizem coisas acertadas.

17 Assim como (corre perigo) aquele que toma um cão O liti-
pelas orelhas, gioso.

do mesmo modo o que, passando, se mete com impa 
ciência numa bulha que é com outrém.

18 Assim como é culpado o que (para se divertir) atira O' enga- 
setas e dardos que matam (alguém), nador.

19 assim o é aquele homem que, usando de fraude, pre 
judica o seu amigo,
e, depois (ãe ter sião apanhado), diz: Eu fazia isto 

por brincadeira.
20 , Quando não houver mais lenha, apagar-se-á o fogo; o mexeii-

assim, desterrado que seja o mexeriqueiro, apazi- queiro. 

guar-se-ão as contendas.
21 Assim como o carvão produz um braseiro, e a lenha

o fogo,
assim o homem iracundo excita disputas.

22 As palavras do mexeriqueiro são como iguarias ape 
titosas,

que penetram até ao íntimo das entranhas.
23 Escórias de prata aplicadas a um vaso de barro, Oodiento. 

tais são os lábios enganosamente suaves juntos a
um coração péssimo.

24 Pelos seus lábios, se esconde (dissimulando) o homem
que odeia,

mas no coração está maquinando enganos.
25 Quando ele te falar num tom amável não te fies

nele,
porque tem sete abominações no seu coração.

26 Aquele que oculta o seu ódio debaixo duma aparência
fingida,

verá a sua malícia descoberta na assembleia pública.
27 Quem abre a cova cairá nela;

e a pedra cairá sobre aquele que a rolou.
28 A  língua enganadora causa muitos males, 

e a boca aduladora é causa de ruína.

2C, 24. Pelos seus lábios, pelo seu modo de (alar.



Provérbios 27 —  1 Não te glories pelo dia de amanhã, 
vános. jjgp sabes o que dará de sl 0 dia seguinte.

2 Seja outro quein te louve, e não a tua própria boca; 
seja um estraàho, é não os teus próprios lábios.

3 A  pedra é pesada, e pesada a areia,
mas a ira do insensato pesa mais do que uma è 

outra.
4 Seja muito embora cruel a ira e impetuosa a cólera, 

quem poderá suportar o ciúme?
5 Melhor é a correcção manifesta, 

do que o amor escondido.
6 Melhores são as feridas feitas pelo que ama,

do que os ósculos fraudulentos do que quer mal.
O que está saciado calcará aos pés o favo de mel, 
e 0 faminto até o amargo tomará por doce.

8 Assim como (periga) a ave que sai do seu ninho, 
 assim o homem que abandona o seu lugar.

9 Com o perfume e o incenso se deleita o coração;
com os bons conselhos do amigo se banha a alma 

em doçura.
10 Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai; 

e não vás à casa de teu irmão no dia em que esti 
veres aflito.

Vale mais o vizinho que está perto, 
do que 0 irmão que está longe.

11 Trabalha, meu filho, por adquirir a sabedoria e ale 
gra o meu coração, a fim de eu poder responder 
ao que me impropera.

12 O prudente, vendo o mal, escondeu-se:
os imprudentes passaram adiante e sofreram os 

danos.
13 T ira  a veste áquele que ficou por fiador de outrem, 

toma o penhor que deve aos estranhos.
14 Aquele que louva o seu vizinho em alta voz. de

madrugada, 
será semelhante ao que diz mal dele.

15 Os telhados que gotejam, em dia de chuva, 
e a mulher iftigiosa parecem-se.

16 Aquele que a pretende conter é como se quisesse 
fazer para o vento,
ou reter o azeite na mão.

17 O ferro aguça o ferro,
e o homem apura o homem.

37, 5. O verdadeiro amigo mostra-nos os nossos defeitos.
10. Os verdadeiros amigos valem mais que irmãos.
14. As demonstrações excessivas de afecto são suspeitas.



18 Aquele que guarda a figueira comerá do seu fruto;
e o que guarda o seu senlior será glorificado.

18 Assim como na água o rosto (corresponde) ao rosto, 
assim o coraçáo do homem (corresponde) ao homem.

20 A morada d®  mortos e o abismo nunca se enchem; 
assim também os olhos d®  homens sâo insaciáveis.

21 Assim como a prata é provada no cadinho e o oiro
na fomaUia,

assim o homem é provado pela boca do que o louva.
22 Ainda que pisasses o néscio num gral, 

como se pisam os grãos com o pilão, 
não separarias dele a sua estnltícla.

23 Conhece diligentemente o estado da tua grei, Felicidade
atende aos teus rebanhos, dos que tra

24 porque nem sempre dura a riqueza, agricultura, 
nem a tua coroa p®sará de geração em geração.

25 Abrem-se os prados, brotam ®  verdes ervas, 
recolhe-se o feuo dos montes.

2t) Os cordeiros são para te v® tif® ,
e os cabritos para comprares um campo.
Basta-te o leite das cabras para o teu sustento, 
para o sustento da tua família 
e para manter ®  tu ®  ®crav® .
28 —  1 O ímpio foge, sem que ninguém o persiga; Provérbios 
o justo porém, como leão afouto, estará sem terror, vários. 
Por causa dos pecados dum país multiplicam-se os 

seus chefes,
mas, sob nm homem sábio e sensato (a  ordem) dura.

3 O homem pobre, que oprime os miseráveis,
é semelhante a uma chuva torrencial, causa de 

fome.
4 Aqueles que abandonam a lel louvam o ímpio; 

os que a guardam irritam-se contra ele.
5 Os homens maus não entendem o que é justo, 

mas os que buscam o Senhor entendem tudo.
6 Melhor é o pobre que anda na sua integridade, 

do que o rico que anda por caminh® perversos.
7 Aquele que guarda a lei é filho sábio;

mas o que sustenta viciosos envergonha seu pal.

24, Nem a tua coroa. . Coroa simboliza aqui a prosperi 
dade agrícola.

28, 1. Agitado pelos remorsos, o perverso treme com o 
mover duma folha. Pelo contrário, a boa consciência nada 
teme.

2. Os crimes dum pais são muitas vezes castigados com 
revoluções, que dão origem à multiplicidade dos governantes.
A sabedoria, porém, dos cidadãos dá a paz ao país, permitindo 
aos chefes estar muito tempo sobre o trono.



8 Aquele que amontoa riquezas por meio de usuras e
interesses injustos, 

ajunta-as para o que há-de ser liheral com os pobres.
9 Quem desvia os seus ouvidos para não ouvir a lei, 

até a sua oração será execrável.
10 Aquele que seduz os justos, levando-os a um mau 

caminho,
cairá no fosso que ele mesmo abriu; 
porém os íntegros herdarão o bem.

11 O homem rico julga que é sábio;
mas o pobre inteligente conhece-o bem.

12 No triunfo dos justos há muita g lória ;
mas, quando reinam os ímpios, acontecem as ruínas 

dos homens.
13 Aquele que esconde as suas maldades não será bem

sucedido;
aquele porém que as confessar e se retirar delas 

alcançará misericórdia.
14 Bem-aventurado o homem que está sempre com

temor;
mas 0 que é de coração duro cairá no mal.

15 Como um leão que ruge, e um urso faminto, 
assim é um príncipe ímpio sobre um povo pobre.

10 Um príncipe falto de prudência multiplica as extor 
sões;

porém os dias do que aborrece a rapina serão pro 
longados.

17 Um homem que derramou sangue inocente,
se correr para o sepulcro, ninguém acudirá a detê-lo.

18   Aquele que anda na rectidâo será salvo;
porém o que anda por caminhos perversos cairá, para 

não mais se levantar.
19 Aquele que lavra a sua terra terá fartura de pão; 

mas 0 que ama a ociosidade estará cheio de miséria.
20 O homem fie l será cumulado de bênçãos,

porém o que tem pressa de se enriquecer não será 
inocente.

21 Aquele que, quando julga, faz distinção de pessoas, 
não procede bem;
um tal homem abandona a verdade por um simples 

bocado de pão.

9. A  oração, feita  com afecto ao pecado, nâo é agradável 
a Deus.'

14. Com temor de ofender a Deus.
17. Do homem sanguinário ninguém tem compaixão.



22 O lioinem que se apressa por enriquecer e tem inveja
aos outros, 

não sabe que há-de vir sobre ele a pobreza.
23 Quem corrige uma pessoa, por fim ser-lhe-á agra 

dável,
mais do que aquele que a engana com as lisonjas 

da língua.
24 Aquele que tira alguma coisa a seu pai e a sua mãe,

dizendo que isto não é pecado, 
assemelha-se ao homicida.

25 O homem cobiçoso excita contendas, 
mas o que espera no Senhor, será saciado.

20 Aquele que confia no seu coração, é um insensato; 
porém 0 que anda dàbiamente, será salvo.

27 Aquele que dá ao pobre, não terá necessidade; 
aquele que o despreza quando lhe pede, cairá na

penúria.
28 Quando os ímpios forem elevados, esconder-se-ão os

homens (de bemj ; 
quando eles perecerem, multiplicai--se-ão os justos.
29 —  1 O homem que despreza com cerviz dura a Piovérbios 

quem o repreende, vários,
cairá de repente em total ruína, 
e não terá mais remédio.
Sob o governo dos justos está alegre o povo; 
quando os ímpios tomam o governo, o povo geme.

3 O homem que ama a sabedoria, alegra seu pai;
o que porém freqüenta mulheres dissolutas, perderá 

o.s seus bens.
4 O rei firma o seu país pela justiça;

porém o (qué é ávido) de presentes destruí-lo-á.
5 O homem que, quando fala ao seu próximo usa de

uma linguagem lisonjeira e fingida, 
arma uma rede aos sèus passos.

6 O homem pecador e iníquo cairá no (seu mesmo) 
laço;
e o justo rejubilará, regozijar^se-á.
O justo conhece a causa dos pobres; 
poi-ém o ímpio ignora a ciência.

8 Os homens corrompidos sopram (o fogo) à cidade; 
os sábios porém acalmam o furor.

9 Se o homem sábio disputar com o insensato,
quer ele se agaste, quer se ria, não haverá descanso.

29, 7. A ciência que se refere aos direitos dos pobres.
9. Não Imverá descanso, isto é, embora se canse, nenhum 

resultado tirará da sua discussão com o insensato.



10 Os homens sanguinários aborrecem o que é íntegro, 
mas os justos procuram conservar-lhe a vida.

11 O insensato diz logo tudo o que tem no espírito;
o sábio não se apressa, m ®  reserva-se para depois.

12 O príncipe que ouve de bom grado as palavras da 
mentira,
só os ímpios tem por servidor®.

13 O pobre e o opressor encontram-se 
o Senhoir é que alumia um e outro.

14 Quando o rei julga os pobres conforme a verdade, o
seu trono se firmará para sempre, 

lõ  A  vara e a correcção dão sabedoria;
o menino porém, abandonado à sua vontade, é a ver 

gonha de sua mãe.
16 Com a multiplicação dos ím pi® se multiplicarão as

maldades; 
os justos verão a sua ruína.

17 Corrige o teu filho, e ele consolar-te-á, 
será as delíci® da tua alma.

18 Quando faltar a revelação, dissipar-se-á o povo; 
aquele porém que guarda a lei é bem-aventurado.

10 Não bastam as palavras para corrigir um escravo, 
porque ele compreende o que tu dizes, mas despreza 

obedecer.
20 Viste um homem precipitado no falar?

Há mais a esperar dum insensato que dele.
21 Aquele que cria delicadamente o seu criado desde a

infância, 
depois terá de que se doer.
O homem colérico excita r ix ® ; 
o que fàcilmente se Indigna será muito propenso a 

pecar.
23 O orgulho dum homem condu-lo à humilhação; 

porém o humilde de espírito será glorificado.
24 Aquele que se associa com o ladrão, aborrece a sua

própria alma; 
ouve a maldição e nada denuncia.

25 Aquele que teme o homem, cairá num laçõ. 
o que espera no Senhor ® tará seguro.

13 O rico e o pobre são iguais diante de Deus, que lhes 
r.cede os mesmos favores comuns.

18. Sem a doutrina e as acções dos homens enviados e 
inspirados por D e® , a corrupção invade a sociedade. A  sal- 
(•;i';ão dos povos e dos indivíduos está na observância da lei 
('.ivina.

25. Quem teme os homens, como que está preso por um 
laro, que na primeira oc® ião o faz cair no pecado ou na 
desventura.



‘Jtí São muitos os que buscam a íace (o favor) do prín 
cipe ;

porém do Senhor depende a verdadeii-a sentença de 
cada um.
Os justos abominam o homem ímpio, 
e os ímpios abominam aqueles que estão no caminho 

recto.

Primeiro apêndice da segunda colecção 
dos Provérbios

30 —  1 Palavras de Agur, filho de Jake, de Massa. Título.
Visão, que expôs um homem, com quem Deus está, e que,
tendo sido confortado pela assistência de Deus que reside 
nele, disse:
2 Eu sou o mais insensato dos homens, Introdu-

e a sabedoria dos homens não eStá em mim. ção.
3 Eu não aprendi a sabedoria,

e não conheci (por mim próprio) a ciência do Santo.
4 Quem subiu ao céu, e desceu dele?

Quem reteve o vento nas suas mãos?
Quem envolveu as águas como num vestido?
Quem fixou os extremos da terra?
Qual é o seu nome, e qual é  o nome de seu filho, se 

é que o sahes?
õ Toda a palavra de Deus é purificada pelo fogo; Paiavra 

ele é um escudo para os que esperam nele. de
G Não acrescentes nada às suas palavras,

para não seres por isso repreendido e achado men 
tiroso.

Duas coisas (õ  Senlior) são as que te pedi; Verdade
não mas negues antes que morra; e honesta

8 Afasta de mim a falsidade e as palavras mentirosas; 
não me dês nem a pobreza, nem as riquezas,
dá-me sòmente o que for necessário para viver,

9 para que não suceda que, estando eu saciado, seja
tentado a renegar-te 

e a dizer (com arrogância): Quem é o Senhor?
ou que, constrangido pela indigência, me ponha a 

furtar,
e atente contra o nome do meu Deus.

30, 4. A natureza divina excede as forças da inteligência 
humana. Provam-no as maravilhas da criação.

5. Toda a palavra de Deus é sincera e perfeita como o 
metal passado pelo cadinho.

9. Afente. . . isto é, hlasfeme dele. considerando-o cau 
sador do meu rouho.



Nâo caiu-10 
niar um 
servo.

Raças 11 
jjerversas.

12

13

14

Coisas 15 
insaciá 

veis.

16

Filhos 17 
irreve 
rentes.

Coisas 18 
difíceis de 
entender, j g

20

Pessoas 21 
insupor 
táveis. r>2

23

Animais 24 
pequenos 

mas 
sábios.

Não calunies o servo ülante do seu senbor. 
para que nâo suceda que' ele te amaldiçoe e que 

sofras o castigo.
Há uma casta de gente que amaldiçoa o seu pai 
e que não abençoa sua mãe.
Há uma casta de gente que se julga pura, 
e contudo não está limpa das suas manchas.
Há uma casta de gente cujos olhos são altivos, 
cujas pálpebras são levantadas.
Há uma casta de gente que, em lugar de dentes, tem 

espadas, 
cujas maxilas são facas, 
para devorar os desvalidos da terra, 
os que são pobres entre os homens.
A  sanguessuga tem duas filhas que dizem: Dá-me, 

dá-me.
Há três coisas, que são insaciáveis, 
antes, quatro, que nunca dizem: «Basta».
A  habitação dos mortos, o seio estéril, 
a terra que nunca se farta de água, 
e 0 fogo que nunca d iz : Basta.
Quanto aos olhos do que escarnece de seu pai. 
e despreza a mãe que o deu à luz, 
arranquem-nos os corvos que andam à borda das tor 

rentes,
e comam-nos os filhos da águia.
Três coisas me são dificultosas (de entender), 
antes, quatro, que não compreendo:
O caminho da águia pelo ar, 
o caminho da cobra sobre a i>edra, 
o caminho da nau no meio do mar, 
e 0 caminho do homein na (busca da) donzela.
Tal é também o caminho da mulher adúltera, 
a qual, depois de comer, limpa a boca 
e d iz ; Eu não fiz  mal nenhum.
A  terra estremece com três coisas,
antes, são quatro que ela não pode suportar;
Um escravo que chega a mandar, 
um insensato que chega à abtindância, 
úma mulher sem pretendentes, se encontra marido, 
e  uma escrava que ficou a herdeira da sua senhora. 
Quatro coisas há sobre a terra, que são muito 

pequenas,
e que são mais sábias do que os mesmos sábios:

11-14. Quatro espécies de vicios: Ingratidão dos filhos, 
hipocrisia, orgulho, rapacidade.



25 As formigas, ®se fraco povo,
que faz o seu provimento durante o estio;

26 ®  hir®es, esse povo sem poder,
que f ®  a sua habitação nos rochedos;

27 os gafanhot®, que não têm rei,
e que todavia saem tod®  ordenados em seus esqua 

drões ;
28 o lagarto, que se pode apanhar com as mãos, 

mas que penetra no palácio d®  reis.
39 Há três cois® que andam com muito garbo, 

ou antes, quatro, que andam garbosamente:
30 -O leão, o mais forte dos animais,

que, de nada que encontra, tem receio;
31 o galo, que anda muito senhor de si, o bode, 

e o rei, a quem nada resiste.
32 Tal homem manifestou-se um Insensato, depois que

foi elevado a um alto posto; 
porque, se tivesse tido inteligência, teria posto a mão 
sobre a sua boca.

33 Quem aperta muito o úbere para tirar leite, faz sair
dele um suco espesso; 

quem se ®soa violentamente, tira sangue; 
assim aquele que excita a Ira produz discórdias.

Quatro
coisas

garbosas.

Orgulho 
e cólera.

Segundo apêndice da segunda colecção 
de Provérbios

Lição de 
castidade.

31 — 1 Palavras de Lamucl, rei de Ma®a, que lhe 
foram ensinadas por sua mãe.
Que (te  direi eu) meu amado filho? Que (te direi 

eu), amado fruto das minhas entranhas?
Que (te  direi^u.), filho da minha alma?
Não dês às mulheres o teu vigor,
nem ®  teus caminhos às que perdem os reis.
Não é próprio d®  reis, ó Lamuel, não convém aos O vinho, 
reis beber vinho.
nem a quem governa dar-se aos licor®, 
para que não suceda que e l®  bebam e se esque 

çam da lei, 
e atraiçoem a causa de todos os infeliz®.
Dá aos que ®tão aflitos um li® r  forte, 
e vinho aos que ®tão em amargura de coração,

26. Hiraz, nome correspondente ao hyrax cyriacus, desi 
gnação dum animal próprio de algumas regiões do médlo- 
-oriente.



Proteger 
os fracos.

A  mulher 
virtuosa.

para que eles bebam e se esqueçam da sua miséria, 
para que não se lembrem mais da sua dor.
Abre a tua boca a favor do mudo. 
a favor de todos os abandonados.

9 Abre a tua boca, ordena o que é justo, 
faze justiça ao necessitado e ao pobre.

10 Quem achará uma mulher virtuosa?
O seu valor é muitíssimo superior ao das pérolas.

11 O coração de seu marido põe nela a sua confiança, 
e nunca lhe falta nada, em tempo algum.

12 Ela lhe dará o bem, e não o mal. 
em todos os dias da sua vida.

13 Ela procura lã e linho,
e trabalha de mãos alegres.

14 DÈ como a nau do negociante, 
que traz de longe o seu pão.

15 Levanta-se, ainda de noite,
distribui o alimento pelos seus domésticos, 
e determina o serviço das suas criadas.

16 Põe a mira em um campo, e compra-o 
planta uma vinha com o ganho das suas mâos.

17 Clnge os seus rins de fortaleza, 
e fortalece o seu braço.

18 AJegra-se com o seu prosperar.;
a sua lâmpada não se apaga de noite.

19 A  sua mão pega na roca
e os seus dedos fazem girar o fuso.

20 Abre a sua mão para o necessitado,
e estende os seus braços para o pohi'e.

21 Não teme que venham sobre a sua família os rigores
da neve,

porque todos os seus domésticos a’ndam vestidos de 
lã carmesim.

22 Faz para si cobertas,
veste-se de linho finíssimo e de pürpura.

23 Seu marido é considerado nas portas da cidade, 
quando está assentado com os anciães da terra.

24 Faz camisas e vende-as, 
vende cintos ao mercador.

31, 17. Cinge os seus rins. Alusão ao costume de levan 
tar um pouco os vestidos, atando-os à cintura, a fim  de fica 
rem mais desembaraçadas para o trabalho.

18. A  lâmpada acesa de noite é indicio de trabalho inces 
sante, e símbolo de prosperidade. -



A fortaleza e o decoro são os seus atavios; 
ela ri4se do futuro.

26 Abre a sua boca com sabedoria,
e a lel da bondade está na sua língua.

27 Vigia o andamento da sua casa, 
e  não come o pão ociosa.

28 Levantam-se seus filhos e aclamam-na ditosíssima; 
(levantonse) seu marido e dá-lhe louvores.

29 Muitas filhas ajuntaram riquezas; 
tu as excedeste a todas.

30 A  graça é enganadora, e a formosura é v ã ;
a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.

31 Dai-lhe o fruto das suas mãos,
e as suas obras a louvem nas portas da cidade.

25. Ela ri-se do ju turo, não se preocupa com ele, porque 
tem tudo prevenido.

29. Muitas filhas, isto é. muitas mulheres. . . São estas 
as palavras com que o marido e filhos fazem o elogio da 
mulher virtuosa.

31. Dai-lhe o fruto. . .. isto é, dai-lhe o elogio que ela 
memce pelos seus trabalhos.



L IV R O  d :o  e c l e s i a s t e

Eclesiaate — no grego, Eclesiastês — significa: 
O que fala à assembleia, o pregador, segundo diz 
S. Jerónimo.

Neste livro a Sabedoria D ivina prega, mos 
trando a vaidade e fragilidade das coisas humanas, 
para que os homens aprendam a orientar-se sàbia- 
mente, enquanto vivem neste mundo, dirig indo sem 
pre os seus passos para a eterna bem-aventurança.

A m aior parte dos comentadores atribuem este 
livro a Salomão.

INTRODUÇÃO

Título e 
assunto 
geral do 

livro.

Nada há 
novo.

1 —  1 Palavras do Eclesiaste, filho de Davide, rei de 
Jerusalém. 2 Vaidade de vaidades, diz o Ecl®iaste, 
vaidade de valdad®, tudo é vaidade! 3 Que proveito 
tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga de 
baixo do sol?

4 Uma geração passa, outra geração lhe sucede, mas 
a terra permanece sempi-e estável. 5 O sol nasce e 
põe-se, corre ao seu lugar, donde volta a nascer. 
6 O vento dirige o seu giro para o meio-dia, depois 
declina para o norte; corre, visitando tudo em roda, e 
volta a começar (depois) os seus circuitos. 7 Todos os 
rios entram no mar, e o mar nem por isso tr®borda; 
os rios voltam ao mesmo lugar donde salram, para tor 
narem a correr.

8 Todas as coisas se afadigam, mais do que se pode 
dizer. O olho não se farta de vea-, nem o ouvido se cansa 
de ouvir (sempre as mesmas ooisas).

9 Que é o que foi? O mesmo que há-de ser. Que é 
o que se fez? O mesmo que se há-de fazer. 10 Não há 
nada novo debaixo do sol, e ninguém pode dizer; Els 
aqui ® tá uma coisa nova, parque ela já  existiu nos 
séculos que p®saram antes de nós. 11 Não há memória 
das coisas antigas, mas também não haverá memória d®  
coisas que hão-de suceder depois de nós, entre aquel® 
que viverão mais tarde.

1, 5-7. Os agentes naturais voltam sempre a fazer o 
mesmo.



I  —  Ciêneia e Prazeres

12 Eu, o Eclesiaste, fui rei de Israel em Jerusalém, Vaidade da 
13 e propus no meu coração inquirir e investigar sàbia- oen®*®.- 
mente todas as coisas que se fazem debalXQ dos céus:
Deus deu esta penosa ocupação aos fUbos dos homens, 
para que se dedicassem a ela. 14 V i tudo o que se faz 
debaixo do sol, e achei que tudo era vaidade e a aflição 
de espírito. 15 O torto não se pode endireitar e o que 
falta não se pode contar.

16 Eu disse no meu coração: Eis que cheguei a ser 
grande, que excedi em sabedoria a todos os que antes de 
mim houve em Jerusalém; o meu espirito possuiu larga 
mente a sabedoria e a ciência. 17 Apliquei o meu cora 
ção a conhecer a sabedoria, a loucura, os desvarios, e 
reconheci que ainda isto é aflição de sspfrito, 18 porque 
na muita sabedoria hã muita amargura, e o que aumenta 
a sna ciência, também aumenta o seu sofrimento.

2 —  1 Então eu disse no meu coração: Vamos! Ten- Vaidade dos 
temos a alegria, gozemos o prazer. Mas vi que também prazeres.
isto era vaidade. 2 Por isso disse ao r iso : És um louco! t -
—  e à alegria ; De que serves?

3 (Em  seguida) resolvi dentro no meu coração entre 
gar ao vinho a minha carne, aplicando ainda o meu ânimo 
ã sabedoria; (resolvi) dar-me (dentro de certos limites) 
à loucura, até ver que coisa seria útil aos filhos dos 
homens, em que ocupação devem eles empregar-se debaixo 
dos céus durante os dias da sua vida. 4 Executei gran 
des obras, edifiquei para mim casas e plantei vinhas;
5 fiz  jardins e pomares, e pus neles árvores de toda a 
espécie; 6 construi depósitos de águas para regar o 
bosque em que cresciam as árvores; 7 comprei escravos 
e escravas, e tive muita fam ília; tive multo gado, ma 
nadas de bois e rebanhos de ovelhas, mais do que todos 
os que houve autes de mim em Jerusalém. 8 Amontoei 
prata e oiro, riquezas de reis e de províncias. (Para  
me deleitarem os ouvidos) esco‘thi cantores e cantoras, 
e tudo o que faz as delícias dos filhos dos homens, 
taças e jarros (preciosos) para o serviço do vinho.
9 Ultrapassei em grandeza todos os que viveram antes 
de mim em Jerusalém, conservando, porém, a m inha, 
sabedoria. 10 Não recusei aos meus olhos coisa alguma

15. O motivo principal da vaidade das criaturas ê a sua 
imperfeição.

18. M uita  amargura, porque, quanto mais se sabe, mais 
problemas insolúveis se encontram.



Fim do 
sábio e do 
insensato.

Todos 
hão-de 

deixar a 
outros o 
fruto do 
seu tra 
balho.

(le tudo 0 que eles desejaram; nem proibi ao meu cora 
ção que gozasse de todo o prazer, e se deleitasse nas 
coisas que eu lhe tinha preparado; e julguei que seria 
esta a minha sorte, o disfrutar do meu trabalho. 11 De 
pois, reflectindo em todas as obras que as minhas mãos 
tinham. feito, e nos trabalhos em que eu debalde tinha 
suado, vl em tudo vaidade e aflição de espirito {reco 
nheci) que nada havia de proveito debaixo do sol.

12 Passei à contemplação da sabedoria, dos desva- 
rios, e da loucura. Qual é o homem que virá depois do 
rei, que há muito tempo foi designado? 13 E reconheci 
que a sabedoria leva tanta vantagem sobre a loucura, 
quanta a luz sobre as trevas. 14 Os olhos do sábio estão 
na sua cabeça; o Insensato anda nas trevas. 15 Todavia 
reconheci que ambOs têm a mesma sorte e disse dentro no 
meu coração; Se eu e o insensato devemos ter a mesma 
sorte, igualmente, de que me serve toda a minha sabe- 
doriá? E adverti que também isto era vaidade. 16 Por 
que a memória do sábio, do mesmo modo que a do Insen 
sato, não será eterna, e os tempos futuros sepultarão 
tudo igualmente no esquecimento. Tanto morre o sábio 
como 0 ignorante. 17 E por isso a minha vida se me 
tornou fastidiosa, vendo que tudo é mau debaixo do sol, 
que tudo é vaidade e aflição de espírito.

18 Em conseqüência disto detestei toda aquela apli 
cação, com que eu tinha trabalhado tanto debaixo do sol, 
porque tudo hei-de deixar ao que vier depois de mim. 
19 E quem pode saber se esse será sábio ou insensato? 
Contudo será senhor dos meus trabalhos, que me custa 
ram cuidados e sabedoria. 20 Por este motivo dei de 
mão a todas estas coisas, e o meu coração renunciou a 
afadigar-se mais por nada deste mundo. 21 Com efeito, 
que um homem trabalhe com sabedoria, ciência e feliz 
êxito, para deixar o fruto do seu trabalho a outro que 
nenhuma colaboração prestou, é uma coisa vã e uma 
grande desgraça. 22 Que proveito tirará o homem de 
todo o seu trabalho e aflição de espírito, com que é 
atormentado debaixo dó sol? 23 Todos os seus dias são' 
chei6s de dores e de amarguras, e nem de noite descansa 
o seu coração. E não é isto uma vaidade {oti miséria) t ’

2, 14. Os olhoa do sábio. . Locução proverbial, s ign ifi 
cando que o sábio sabe usar dos olhos para ver o que se 
passa em volta dele, e orientar deste modo a sua vida. O in 
sensato não procede assim, e por isso anda nas trevas.

17. E poT isso a minha vida neste mundo se tornou fas 
tidiosa, e desejei o céu, onde há recompensa para todas as 
acções boas.



24 Nada há melhor para o homem que comer e beber 
e gozar o bem-estar, fruto do seu trabalho. Mas também 
iBto vem da mâo de Deus, 25 Quem, com efeito, pode 
comer e gozar bem-estar sem ele? (E  todavia sou infeliz). 
30 Ele (Deus) ao homem que lhe é agradável, dá sabedo 
ria, e ciência e alegria; m ®  ao pecador dá aflição e 
cuidado de recolher e acumular bens, para os deixar a 
quem Deus quiser. E também isto é vaidade e tormento 
do espirito.

Conclusão.

I I  —  O homem, por suas próprias forç®, 
não pode adquirir a felicidade

3 —  1 Tod®  as coisas têm o seu tempo, tod®  elas 
passam debaixo do céu segundo o termo que a cada uma 
foi pr®crito. 2 Há tempo de n®cer, e tempo de morrer. 
Há tempo de plantar, e tempo de arrancar o q ®  se plan 
tou. 3 Há tempo de matar, e tempo de sarar. Há tempo 
de destruir, e tempo de edificar. 4 Há tempo de chorar, 
e tempo de rir. Há tempo de se afligir, e tempo de dan 
çar. 5 Há tempo de espalhar pedras, e tempo de ®  
ajuntar. Há tempo de dar abraços, e tempo de se a f® - 
tar deles. 6 Há tempo de adquirir, e tempo de perder. 
Há tempo de guardar, e tempo de lançar fora. 7 Há 
tempo de rasgar, e tempo de coser. Há tempo de calar, e 
tempo de falar. 8 Há tempo de amor, e tempo de ódio. 
Há tempo de guerra, e tempo de paz.

9 Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho 
(realizado sem Deus) f  10 Eu vi o trabalho pen®o que 
Deus deu aos filhos dos homens, para que sejam ator 
mentados por ele. 11 Todas as coisas que Deus fez são 
boas, no seu tempo. Além disso, pôs no seu coração a 
duração inteira, sem que nmguéín possa compreender a 
obra divina, dum extremo ao outro. 12 E eu reconheci 
que não havia nada melhor, do que alegrar-se o homem, 
e fazer o bem, enquanto lhe dura a vida. 13 Todo o 
homem que come, bebe e tira o bem do seu trabalho, 
recebe isto por um dom de Deus. 14 Aprendi também 
que todas as obras que Deus faz duram perpètuamente;

Tudo a seu 
tempo.

Incerteza 
do futuro.

24-25. Para ser fe liz  não basta gozar de todo o prazer 
honesto. A  felicidade é um dom que só Deus pode comunicar. 

3, 7. Rasgar os vestidos em sinal de dor.
14. Não nos podemos opor à vontade de Deus, mas deve 

mo-nos submeter com respeito.



Tirania 
dos chefes.

nos não lhes podemos acrescentar nem tirar nada: Deus 
procede assim para que seja temido. 15 O que fo i feito, 
é o que existe; as coisas que hão-de ser, já  foram ; Deus 
faz voltar aquilo que passou.

16 Eu vi debaixo do sol a injustiça no lugar do 
direito, e a iniqüidade no lugar da justiça. 17 E disse 
no meu coração: Deus (um dia) julgará o justo e o 
ímpio, porque há um tempo para todas as coisas e para 
todas as obras. 18 Eu disse no meu coração acerca dos 
filhos dos 'homens, que Deus os prova e lhes mostra que 
são semelhantes aos brutos. 19 Por isso os homens mor 
rem como os brutos, e (em ter que morrer) é igual a 
condição de uns e outros; como morre o homem, assim 
morrem também os brutos; todos têm o mesmo sopro (de 
v ida ), e o homem não tem nada de mais do que o bruto; 
tudo é ‘ vaidade. 20 E todos vão par^r a um mesmo 
lugar. De terra foram feitos^ e à terra voltam. 21 Quem 
sabe se. o sopro de vida dos filhos dos homens subirá âs 
alturas,, e se o sopro de vida dos brutos descerá ao fundo, 
à terra? 22 E reconheci que nada havia melhor do que 
alegrar-se o homem nas suas obras, e que esta era a 
parte que lhe cabia. Porque, quem o poderá pêr em estado 
de conhecer o que há-de acontecer depois dele?

I I I  —  Desordens sociais

Opressão 
dos fracos.

Trabalho 
inspirado 

pela inveja.

4 — 1 Pus-me então a considerar todas as opressões 
qu^ se cometem debaixo do sol, as lágrimas dos inocentes, 
que ninguém consola. Os seus opressores exercem sobre 
eles violência, e não há quem os conforte. 2 (Â vista 
disto), felicitei mais os mortos do que os vivos, 3 e con 
siderei mais feliz do que uns e outros aquele que ainda 
não nasceu, ,e que não viu os males que se fazem debaixo 
do sol.

4 V i também que todo o trabalho e perícia numa 
obra, outra coisa não são que emulação de um homem 
em relação ao seu próximo; nisto há também vaidade e

18. E lhes mostra  que, por sua natureza, são formados 
do mesmo barro que os animais, restituindo, como eles, à 
fferra o corpo que dela receberam.

19. O homem não tem. . . O homem, quanto ao corpo, 
morre e desfaz-se como os brutos; e nesta semelhança a alma 
do sábio encontra um poderoso motivo para não fixar o seu 
coração nos Wfens terrenos, e para suspirar pelos bens pró 
prios dos espíritos imortais, como é a alma humana.



n Cllção de espírito. 5 O insensato cruza as mãos é come a 
•suii própria carne, dizendo: 6 Mais vale um punhadi-
nlio com descanso, do que ambas as mãos cheias com 
ti'nbalho e aflição do espírito.

7 Tornando a considerar, encontrei outra vaidade Trabr.iho 
debaixo do sol: 8 Há mn homem que é só, não tem
ninguém consigo, nem filho nem irmão; todavia não 
cessa de trabalhar, nem os seus olhos se fartam de 
riquezas, '(e não faz esta reflexão): Para quem traba 
lho eu, e me privo destes bens? Nisto há vaidade e tra 
balho ingrato.

9 Melhor é estarem dois juntos, do que um só, por- Vanta- 
que têm a vantagem da sua sociedade. 10 Se um vai a 
cair, o outro o sustentará. A i do que está só, porque, dade' 
quando cair, não tem quem o levante! 11 Da mesma 
forma, se dormirem dois juntos, aquecer-se-ão mütua- 
mente, mas um só como se há-de aquecer? 12 Se um 
dominar outro que está sòzinho, dois resistem-lhe; o cor 
del triplicado dificultosamente se quebra.

13 Vale mais um jovem pobre, mas sábio, do que um iiobiii- 
rei velho e insensato, que já  não sabe escutar conselhos, dade da

14 Aquele poderá sair, mesmo do cárcere e dos ferros, 
para ser rei. e outro que nasceu rei acaba na miséria.
15 Eu vi todos os viventes, que andam debaixo do sol, 
com o jovem (príncipe) 'que se elevava a ocupar o lugar 
(ão velho re i). 16 Todos aqueles, à frente dos quais ele 
estava, (e o encheram de aplausos) eram um povo infinito 
em número. Contudo os descendentes i(desse povo) não se 
hão-de regozijar nele; até isto é vaidade e aflição de 
espírito.

17 Vê onde pões o pé, quando entras na casa de Sentenças 
Deus. Aproximar-se, dõcilmente, para escutar, é' muito *o'cuU? 
melhor do que oferecer vítimas à maneira dos insen 
satos, que só sabem fazer mal.

5 —  1 Não digas nada inconsideradamente, nem o teu 
coração se apresse a proferir palavras diante de Deus.

4, 5-6. É próprio do insensato passar fome antes que 
trabalhar. Mas é melhor que nos contentemos com o pouco, 
se o muito se nâo pode conseguir sem contendas e demasiada 
aplicação de espirito.

14. Parece uma alusão a José, que saiu do cárcere para 
governar o Egipto.

15-16. O povo aplaude o jovem principe que, com o seu 
valor, soube ganhar o trono; mas, quão pouco dura a aura 
popular! A  nova geração já  não será assim entusiasta.

5, 1. O que é agradável a Deus e o move a ouvir-nos não 
são as muitas palavras, as fórmulas longas, quando rezamos, 
maè sim a nossa boa disposição espiritual.



porque Deus está no céu, e tu sobre a terra; portanto 
sejam pouc® as tuas palavr®. 2 As muit® ocupações 
produzem sonh® (molestos), e do muito falar nascem os 
despropósitos. 3 Se flzrate algum voto a Deus, trata 
de o cumprir sem demora, porque lhe d®agrada a pro 
messa Infiel e Impensada; m ®  cumpre tudo o que tive- 
res prometido. 4 Ê melhor n ío fazer votos do que. depois 
de ós fazer, não os cumprir, õ Não permitas á tua lín 
gua fazer pecar a tua carne (a  tua pessoa), nem digas 
ao sacerdote que foi uma inadvertência, para que não 
suceda que Deus, irado contra as tuas palavras, dissipe 
®  obras das tuas mãos. 6 Dos muitos cuidados nascem 
os sonhos e d ®  muit® palavr® os despropósitos.

Subversão . • 7 Se vires a opressão dos pobres e a violação do 
da J“ st*s® (iireito e da justiça, nalguma província, não te admires, 

porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, 
e sobre estes há ainda outros mais elevad®; 8 e há 
além disso um rei que impera sobre toda a terra que lhe 
está sujeita.

IV — Vaidade das riquezas

Parasitas. 9 O que ama o dinheiro, jámais se fartará de di 
nheiro, e o que ama (cegamente) as riquezas, não tirará 
dei®  fruto. Logo também isto é vaidade. 10 Onde se 
multiplicam os be®, multiplicam-se também aqueles que 
®  comem. E de que servem el®  a quem os possui, senão 
para os ver com se®  olhos? 11 O sono é doce para o 
trabalhador, qner ele coma pouco qner multo, porém a 
fartura do rico não o deixa dormir.

Perda 12 Ainda há outra dolorosísslma miséria, que eu vi
dos bens. qebaixp do so l: as riquezas conservadas para ruína do 

seu dono. 13 Perdem-se essas riquez® por um mau 
negócio, e, se ele tiver então um fllho^ nada lhe fica 
nas su® mãoá. 14 Do modo que ele saiu nu do ventre 
de sua mãe, assim mesmo sairá desta vida, não levará 
nada consigo do seu trabalho. 15 Sim, é um triste mal 
que um (liomem) vá como veio. De que lhe serve ter 
trabalhado para o vento? 16 Todos os dias da sua vida 
comeu n ®  trevas (ão infortúnio), no meio de muitos 
cuidados, em miséria e tristeza.

G bem- 17 Pareceu-me, pois, bem que o homem coma e beba
-estar, (gòbriamente), e coUia com alegria o fruto do seu tra 

balho com que se afadiga debaixo do Sol durante o 
número dos dias da vida, que Deus lhe dá ; esta é a sua 
parte. 18 Quando um homem recebe de Deus riquezas e 
bens, e a possibilidade de comer dei®, disfrutar a sua



IiiiiTc c viver alegre no seu trabalho, (tudo) isto é um 
ilotn de Deus. 19 N3o terá que pensar multo nos dias da 
Him vida. visto que Deus ocupa de delícias o seu coração.

6 —  1 Há ainda outro maL que eu tenho visto debaixo infeiici- 
ilo sol, e que pesa grandemente sobre o homem: 2 Uma
pessoa a quem Deus deu riquezas, bens e honras, a quem morre sem 
nada falta de quantas coisas deseja, mas a quem Deus ter gozado 
não concedeu faculdade para comer de tudo isso, porque dos seus 
virá um estranho que há-de devorar tudo; isto é uma ®“ ®' 
vaidade e uma grande miséria.

3 Se um homem tiver um cento de filhos, se viver 
muitos anos, e contar numerosos dias de vida, e a sua 
alma se não utilizar dos bens que possui, e se vier a ser 
privado de sepultura, deste homem não duvido afirmar 
que um aborto vale mais do que ele. 4 Com efeito, o 
aborto veio ao mundo debalde, e vai para as trevas (do 
sepulcro), e o seu nome ficará sepultado no esquecimento,
5 sem ter visto nem conhecido o sol. Mais vale a sua 
sorte que a deste homem. 6 (Porém o avarento), ainda 
que vivesse dois mil anos, se não gozou dos seus bens, 
porventura não irá tudo (com ele) para o mesmo lugar 
(que é o túmulo)?

7 Todo o trabalho do homem é para a sua boca, mas 
as suas aspirações não se satisfazem. 8 Qual é a van 
tagem do sábio sobre o insensato? Qual é a do pobre, que 
se sabe conduzir na vida? 9 Melhor é  ter diante dos 
olhos o que se há-de desejar, do que desejar o qüe se 
ignora. Mas também isto é vaidade e aflição de espírito.
10 Aquele que há-de ser, fo i já  chamado pelo seu nome; 
sabe-se que ele é homem, e que não pode disputar em 
juízo contra quem é mais forte do que ele. 11 Onde há 
muitas palavras, há muita vaidade. Que aproveita o 
homem com isso?

7 —  1 Quem sabe o que é bom para o homem na 
vida. durante os dias da sua vida de vaidade, que passa 
como a sombra? Ou quem lhe poderá mostrar 0 que está 
para suceder depois dele debaixo do sol?

2 lÉ melhor o bom nome do que os perfumes precio- O que 6 
sos, e o dia da morte (do justo) do que o dia do nasci- 
mento. 3 É melhor ir a uma casa que está de luto. do 
que a uma casa de banquete, porque naquela recorda-se 
(com proveito) o fim de todos os homens, e o que está 
vivo considera (indo lá) no que (um dia) lhe há-de 
acontecer. 4 É melhor a tristeza do que o riso, porque o

6, 10. Este versículo, bastante obscuro, parece significar 
que o homem é obrigado a submeter-se ao seu destino, visto 
não lhe poder resistir.



Sentenças 
relativas à 
sabedoria.

A  sabedo 
ria consiste 
em ocupar 

o termo 
médio, evi 
tando todos 
os excessos.

rosto triste faz bem ao coração. 5 (E  assim) o coração 
dos sábios está na casa de luto, e o coração dos insen 
satos na casa de alegria (frivo la )- 6 É melbor ser re 
preendido pelo sábio, do que ouvir o canto (de adiilação) 
dos insensatos. 7 Com efeito, como o crepitar dos espi 
nhos que ardem debaixo de uma panela, assim é o riso 
do Insensato; mas também isto é vaidade.

8 A' opressão pode enlouquecer o sábio, e os presentes 
corrompem o coração.

9 'É melhor o fim duma coisa do que o princípio. 
É melhor o homem paciente, do que o arrogante. 10 Não 
sejas fácil em te irar, porque a ira repousa no coração 
do insensato.

11 Não digas: Donde vem que os tempos passados 
foram melhores que os de agora? Semelhante pergunta 
não é inspirada pela sabedoria. 12 A  sabedoria com 
riqueza é útil, e aproveita aos que vêem o sol. 13 Por 
que, assim como a sabedoria protege, assim também pro 
tege o dinheiro; mas a sabedoria tem a vantagem de dar 
a vida (sobrenatural) ao seu possuidor.

14 Considera as obras de Deus: quem poderá endi 
reitar o que ele fez curvado? 15 Goza dos bens no dia 
bom, reflecte no dia mau, porque Deus. asslin como fez 
este, assim também fez aquele de forma que o homem não 
descubra o que há-de acontecer. 16 Eu também vi isto 
nos dias da minha vaidade: um justo que perece na sua 
justiça, e um ímpio que vive muito tempo na sua malícia. 
17 Não sejas demasiado justo nem demasiado sábio; 
pois, para que te queres arruinar? 18 Não (aças muito 
mal e não sejas insensato, para que não venhas a morrer 
antes do tempo.’

19 Bom é que tomes conta disto e não ponhas de 
lado aquilo, porque o que teme a Deus, uada descura.

11. Não digas. . . Assim procedem os espíritos melancó 
licos, que olham para o passado como para um tempo heróico, 
que ficam indolentes e tristes a respeito do presente, e de 
sesperam do futuro.

14. A  sabedoria consiste principalmente na conformidade 
com a vontade de Deus, embora não conheçamos o motivo 
do seu proceder.

16. Um justo que perece. . . Os desígnios de Deus são 
insondáveis. Muitas vezes permite que os justos s o f r ^  
neste mundo, e que os ímpios prosperem. A  sua justiça 
porém há-de exercer-se.-

17. Não sejas demasiado justo. . Não te consideres de 
masiado justo, para que o teu amor próprio te não leve a 
considerar como justo sòmente o que estiver conforme com 
a tua severidade. O mesmo se diz do saber.



20 A  sabedoria fez o sábio mais forte do que dez 
in ineípes de uma cidade. 21 Não há homem j® to  sobre ® 
it terra, que faça o bem e que não peque. 22 Não incli 
nes o teu coração a ouvir todas ®  palavras que se dizem, 
para que não ouças talvez o teu servo dizer mal de ti.
23 A  tua consciência sabe que também tu muitas vezes 
tens dito mal dos outros.

24 Tudo isto quis buscar na sabedoria. Eu disse: 
«Far-me-ei sábio», —  mas a sabedoria ® tá  longe de mim.
25 Continua distante o que estava distante, e profundo,
0 profundo : quem o poderá sondar?

26 Pus-me a explorar e buscar, com a minha mente, 
a sabedoria e a razão das coisas, e reconheci que a 
maldade é uma demência, e que uma conduta insensata 
é um delírio. 27 Achei que é mais amargosa do que a 
morte a mulher (corrompida), a qual é um laço de caça 
dores, sendo o seu coração uma rede, e as suas mãos 
umas cadeias. Aquele que agrada a Deus, fugirá dela; o 
que, porém, é pecador, será apanhado por ela. 28 Eis o 
que eu achei, diz o Eclesiaste, depois de ter confei-ido 
upia coisa com outra, para encontrar a razão. 29 O que, 
porém, a minha alma ainda busca, sem ter encontrado (é 
o seguinte): Entre mil homéns achei um (digno deste 
nome), e entre todas as mulheres nem uma só achei.
30 O que eu ímicamente achei foi que Deus criou o 
homem recto, e que ele mesmo se meteu em infinitas 
questões (e perigos). Quem é como o sábio? E quem 
conhece a explicação das coisas?

8 —  1 A  sabedoria do homem reluz no seu rosto, e Deve-se 
suaviza a rudeza da sua face. 2 (D igo -te ): Observa as 
ordens do rei. e isto por causa do juramento feito a 
Deus. 3 Não te apresses a sair de diante da sua face, 
e não persistas numa obra que lhe desagrada, porque 
ele fará tudo o que quiser. 4 A  sua palavra é cheia de 
poder, e ninguém lhe pode dizer: Por que f® es  isto 
®slm? 5 Aquele que guarda o preceito, não experimen 
tará mal algum. O coração do sábio conhece o tempo e 
o julgamento.

6 Todas as coisas têm o seu tempo e o seu julga- Consolação 
mento, e é grande a aflição que praa sobre o homem,
7 por ignorar ®  coisas passad®, e estar na impossibi- várfa:^

anomalias 
cia vida.

22. Seriamos constantemente infelizes se ligássemos de 
masiada importância ao que se diz a favor ou contra nós.

29. Nem  uma sõ. . Hipérbole evidente, empregada para 
dar relevo à ideia que Salomão quer exprimir.



lidade de i-ecebei- qualquer nova do futuro. 8 Não está 
na mão do homem reter o seu espírito (v ita l), nem tem 
podei’ sobre o dia da morte, nem se llie dão tréguas na 
guerra que o ameaça, nem ao ímpio o salvará dela a sua 
impiedade. 9 Todas estas coisas considerei, aplicando o 
meu coração a meditar todas as obras que se fazem 
debaixo do sol, num tempo em que um homem domina 
outro homem para desgraça dele. 10 V i os maus rece 
berem sepultura .(pomposa) e gozar do i’epouso, enquanto 
os que tinham feito o bem, iam para longe do lugar santo 
e eram esquecidos na cidade. Mas também isto é vaidade. 
11 Pelo facto de não ser proferida logo sentença contra 
os maus. o coração dos filhos dos homens enché-se de 
desejos de fazer o mal. 12 Todavia, posto que q pecador 
cometa cem vezes o mal, e prolongue os seus dias, eu 
tenho conhecido que serão felizes os que temem a Deus 
e que respeitam a sua face. 13 A  felicidade não é para 
o mau; como a sombra, não terá largos dias de vida, 
porque não teme ao Senhor.

14 Ainda há uma outra vaidade sobre a terra: há 
justos que sofrem males, como se eles tivessem feito obras 
de ímpios; e há ímpios que vivem tão seguros, como se 
tivessem feito acções de justos. Mas eu creio que também 
isto é uma coisa muito vã. 15 Portanto louvei a alegria 
(ão justo), visto não ter o homem debaixo do sol outro 
bem, senão comer, heber e alegrar-se; é isto que o acom 
panha no seu trabalho, durante os dias de vida, que 
Deus lhe dá debaixo do sol. 

iiicerteza Quando apliquei o meu coração a conliecer a
do nosso sabedoria e a considerar o trabalho que se faz sobre a 
destino, terra —  há homens que, nem de dia nem de noite, deixam 

ver 0 sono aos seus olhos — , 17 vi todas as obras de 
Deus (e notei) que o homem não pode descobrir as 
obras que se fazem debaixo do sol. Por mais que o 
homem se afadigue a procurar, não encontra; até o sábio, 
se pretender conhecer, não conseguirá descobrir.

9— 1 Resolvi todas estas coisas no meu coração, para 
diligentemente as entender: os justos e sábios, com as

8, 8. Nem se lhe dão tréguas. O homem nâo pode evi 
tar a luta final da morte.

15. A  alegria interior do justo, motivada pela sua recti- 
dão. é o único bem que pode fazer-nos começar a gozar na 
terra da eterna felicidade que nos espera no céu.

9, 1-2. A  sorte do homem está na mõo de Deus, ê um 
segredo impenetrável; e . da boa ou má sorte duma pessoa 
neste mundo náo se pode concluir que Deus é ou nâo seu 
amigo. —  Tudo, os bens e os males desta vida acontecem in 
diferentemente a todos, aos bons e aos maus.



siiMS obrns, estão na' mão de Deus; o homem não sabe se é 
[lígno de amor, se de ódio: tudo está diante deles, 2 tudo 
acontece igualmente a todos, (hamenão) a mesma sorte 
para o justo e para o ímpio, para o bom e puro e para 
o impuro, para o que oferece sacrifícios e para o que os 
não oferece. O bom é tratado como o pecador; o per- 
juro como aquele que jura verdade.

3 Isto é o que há de pior entre tudo o que se passa Antes 
debaixo do sol; que haja para todos a mesma sorte; 
daqui vem que os corações dos filhos dos homens se 
enchem de malícia e que a loucura habita no seu cora 
ção, durante a vida; depois disto, (serão conduzidos) à 
liabitação dos mortos. 4 Enquanto se vive, há espe 
rança. Mais vale um cão vivo, ,do que um leão morto.
5 Os que estão vivos sabem que hão-de morrer, porém,
03 mortos não sabem nada, nem recebem mais salário 
porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento.
6 O amor, o ódio e a inveja pereceram juntamente com 
eles; não têm mais parte alguma no que se faz debaixo 
do sol. 7 Vai, pois. e come o teu pão com alegria, e bebe 
com gosto o teu vinho, porque a Deus agradam as tuas 
obras. 8 Os teus vestidos sejam em todo o tempo bran 
cos e não falte o óleo perfumado que unja a tua cabeça.
9 Ooza da vida, com tua amada companheira, durante 
todos os dias da tua vida fugaz, que (Deus) te dá de 
baixo do sol durante todo o tempo da tua vaidade (vida 
frá g il), porque esta é a tua párte na vida e no trabalho 
com que te afadigas debaixo do sol. 10 Faze com pres 
teza tudo quanto pode fazer a tua mão, porque na se 
pultura, para onde te precipitas, não há nem obra, nem 
razão, nem ciência, nem sabedoria.

V — Trabalho e o seu resultado

11 Voltei-me e vi que debaixo do sol a corrida não O traba- 
é para os velozes, nem a guerra para os fortes, nem o ***° ® ® 
pâo para os inteligentes, nem as riquezas para os enten- ° 
didos, nem o favor para os sábios; o tempo e o acaso assegu 

ram o 
bom re 
sultado.

em tudo se misturam 12 O homem não sabe que fim  ®
bom re-

3. Daqui vem. Os maus encontram uma ocasião de 
ruína naquilo mesmo que Deus dispôs para santificação dos 
justos e'conversão dos pecadores. Dos castigos com que Deus 
purifica nesta vida os seus servos das suas faltas leves, se 
deduz claramente a severidade dos castigos eternos reser 
vados aos pecadores impenitentes.

8. O branco dos vestidos era a cor da alegria, das festas, 
como o negro era a cor do luto.



será o seu: como os pelx®  são apauhad® no auzol, e as 
aves caem no lago, assim os homens são surpreendidos 

•pela adversidade, quando ela der sobre eles de improviso. 
O  sábio. 13 Um outro facto observei sob o sol. que foi para 

mim uma grande llgão: 14 Havia uma pequena cidade, 
e nela se achavam poucos homens; fo i contra ela um 
grande rei, bloqueou-a e levantou ao redor altas torres. 
15 Ora encontrava-se nela um homem pobre e sábio que 
livrou a cidade pela sua sabedoria. E ninguém depois 
disto se lembrou mais daquele homem pobre. 16 Entâo 
disse comigo: a sabedoria vale mais do que a fortaleza, 
mas é desprezada a sabedoria do pobre, e não são ouvi 
das as suas palavras.

17 As palavr® dos sábios, {proferidas) com calma, 
são mais ouvid® que o clamor do chefe entre os insen 
satos. 18 Vale mais a sabedoria, do que as arm® da 
guerra. Uma só falta pode destruir multo bem.

Senten- 10 —  1 A  mosca que morre no unguento do perfu-
^tbrás^à' infecta-o e corrompe-o. Um pouco de insensatez
sabedo- estraga a sabedoria e a glória (mais brilhante). 2 O cora- 
ria e à çao do sáblo ® tá na sua mão direita, e o coração do 

loucura, ingensato na sua esquerda. 3 O Insensato, mal se põe 
a caminho (mostra gue) lhe falta o senso, e todos dizem: 
Ê um louco. 4 Se a cólera do príncipe se elevar contra 
ti, não abandones o teu posto, porque a calma evita gran 
des males.

Um 5 Há um mal, que eu vi debaixo do sol, como deri-
exemplo yado dum engano do príncipe: 6 o insensato elevado a 

tra™nova- tuna sublime dignidade, e ®  ricos (em prudência) postos 
mente que em baixo. 7 Bu Vi escravos a cavalo, e príncipes andando 
eo tSento ^ sobre a terra, como escravos, 
não asse-

Sentenças diversas
resultado.
Acidentes 8 Aquele que abriu uma cova (para outro lá cair)
*dorlí' nela;- e o que d ® f®  (por maldade) uma parede,

mordê-lo-á a cobra.
9 Aquele que tra®porta pedr® será maltratado por 

el® , e  o que racha lenha será ferido pelas lascas. 10 Se 
o ferro estiver embotado, e não for a amolar, é preciso 
redobrar de esforços, mas a sabedoria é preferível para o

16. Mas é desprezada. . . A  inconsequência dos homens 
leva-os muitas vezes a utilizarem os bons conselhos para 
vantagem própria, p  a desprezá-los noutros casos.

10, 2. Está na sua mão direita, é recto. — Na sua es 
querda, é injusto.



biitii êxito, 11 Se a serpente morder, por falta de encan- 
liiiiieoto, nenhum proveito há para o entantador (em 

'saber encantar).
12 As palavras que saem da boca dp sábio são cheias 

de graça; os lábios, porém, do insensato perdê-lo-ão.
13 As suas primeiras palavras são uma estultícia e as 
últimas que lhe saem da boca, são loucurg maligna.
14 O insensato multiplica as palavras. O homem ignora 
o que houve antes dele; e quem lhe poderá indicar o 
que será depois? 15 O trabalho'dos insensatos aflige-os; 
nem sequer sabem (o caminho para ir )  à cidade.

16 Desgraçada de ti, terra, cujo rei é um menino 
(que não sabe governar), e cujos príncipes comem desde 
manhã (em orgias). 17 Ditosa a terra, cujo rei é de 
uma família ilustre, e cujos príncipes comem a seu tempo 
para se nutrirem, e não por prazer.

18 Pela preguiça (em fazer reparações) se irá aba 
tendo o madeiramento do tecto, e pela incúria das mãos 
virá a chover em toda a casa. 19 Fazem-se festins para 
liaver satisfação; o vinho alegra a vida e o dinheiro serve 
para tudo.

20 Não digas mal do rei, nem mesmo no teu pensa 
mento, e não fales mal do rico, nem lúesmo no retiro do 
teu quarto, porque as aves do céu levarão a tua voz, e 
os pássaros publicarão as tuas palavras.

11 —  1 Lança o teu pão sobre as águas que passam, 
porque depois de muito tempo o acharás. 2 Keparte dele 
com sete e mesmo com oito (ou mais pessoas), porque 
não sabes o mal que pode vir sobre a terra. 3 Quando 
as nuvens estiverem carregadas, derramarão chuva sobre 
a terra. Se a árvore cair para a parte do Meio-dia, ou 
para a do norte, onde cair, aí ficará. 4 O que observa o 
vento não semeia, e o que considera as nuvens nunca 
segará. 5 Do mesmo modo que ignoras qual é o caminho

O sábio e 
o insensato.

Reis e 
príncipes.

Preguiça e 
intempe 

rança.

Reserva 
relativa 

mente aos 
grandes.

Actividade
prudente.

15. O insensato gosta mais de falar do que de trabalhar, 
e é incapaz de resolver a mais pequena dificuldade.

20. Porque as aves. . Hipérbole que eqüivale ao nosso 
provérbio: Até as paredes têm ouvidos.

11, 1. Dança o teu pão. . . Sê generoso e hospitaleiro, 
ainda que te pareça que não lucras com isso.

2. Porque não sabes. . Praticando actos de generosi 
dade. adquirem-se amigos que nos poderão socorrer, se so 
brevierem os reveses.

3. O mal, quando já  aconteceu ou está iminente, é quase 
sempre irreparável. Deve-se preveni-lo.

5. O caminho do espirito  vital, que anima o feto. A  ge  
ração animal é um dos segredos mais maravilhosos da na 
tureza.



do espirito, e de que sorte se formam os ossos no ventre 
da mulher grávida, assim também não conheces us obras 
de Deus, que é o criador de todas as coisas. 6 Semeia de» 
mánhã a tua semente, e de tarde não deixes a tua mão 
repousar, porque não sabes o que terá bom êxito, se 
isto, se aquilo, ou se ambas as coisas são iguaUnente 
boas.

CONCLUSÃO

Uso da 7 A  luz é doce, e é coisa deleitável aos olhos o ver o
sol. 8 Se um homem viver muitos anos, e em todos eles 
se alegrar, deve lembrar-se dos dias de trevas que serão 
numerosos: tudo o que sucede é vaidade.

9 Regozlja-te, pois, 6 jovem, na tua mocidade, e viva 
em alegria o teu coração na flor de tens anos; segue as 
inclinações do teu coração e o que agrada aos teus olhos, 
mas sabe quq Deus te chamará a dar contas de todas 
estas coisas. 10 Lança fora do teu coração a tristeza, e 
afasta o mal da tua carne, porque a juventude e a ado 
lescência são vaidade.

Velhice. 12 —  1 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua
juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os 
anos, de que tu dirás: Esta idade não me agrada; 2 antes 
que se escui^eça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e 
voltem as nuvens depois da chuva; 3 quando os guar 
das de tua casa começarem a tremer, e os homens fortes 
a vergar, quando as que moem deixarem de moer por 
serem poucas e as que vêem pelas janelas principiarem a 
cobrir-se de trevas; 4 quando se fecharem as portas 
sobre a rua, quando enfraquecer a voz do moinho, 
quando se calar a voz do pássaro e emudecerem as 
canções. 5 Nessa altura (da vida) terão medo tam 
bém (de subir) aos lugares altos, terão sobressaltos no 
caminho. A  amendoeira florescerá, o gafanhoto engor 
dará, e a alcaparra perderá as suas propriedades, porque 
o homem irá para a 'casa da sua eternidade, enquanto os 
carpldores percorrem as ruas. 6 (Lembra-tc do teu Cria-

6. Aproveitar todas as ocasiões de praticar o bcni, por 
que não sabemos em quai delas virá a recompensa.

9. Os gozos devem ser contidos dentro dos limites da
lei de Deus, ao qual um dia teremos de dar contas.

12, 3-7. Nestes versículos, o escritor sagrado faz um re 
trato da velhice e das suas enfermidades, misturando a rea 
lidade e as metáforas com admirável harmonia.

3. Os guardas, as mãos que defendem o corpo —  Os ho 
mens fortes, as pernas, simbolo do vigor no homem. — As 
que moem, as maxilas ou os dentes. Os que vêem pelas ja  
nelas, as pupilas, os olhos.



dor) antes que se quebre o cordão de prata e se despe 
dace a lâmpada de oiro, e se parta o cântaro sobre a 
fonte, e se desfaça a roda sobre a cisterna, 7 e o pó 
volte à terra donde saiu, e o ®p£rito volte para Deus 
que o deu.

8 Vaidade de vaidade, disse o Eclesiaste, e tudo é 
vaidade.

EPtLOGO

9 O Eclesiaste. além de ser um sábio, ensinou a Louvor da 
ciência ao povo; estudou, investigou e compôs senteng®. sabedoria. 
10 Aplicou-se a encontrar palavras agradáveis e a ®cre-
ver correctamente palavr®  de verdade. 11 As palavras 
dos sábios são como aguilhões, como cravos profunda 
mente pregados, que, por meio do conselho dos mestres, 
nos foram comunlcad® pelo único pastor (que é Deus).

12 Não busques, pois, meu filho, mais coisa alguma 
além destas (verdades). Não se põe termo em multiplicar ® 
livros, e a meditação freqüente é aflição da carne.
13 Ouçamos todos juntos o fim deste dlscuiso: Teme a 
Deus e observa os seus mandamentos, porque isso é  o 
bpmem todo- 14 (Lembremo-nos que) Deus fará dar con 
tas no seu juizo de todas as faltas, m®mo ocultas, de 
todo o bem e mal que se tiver feito.

12. Contentemo-nos com o que foi dito ou escrito pelos 
sábios.

13. Isso é o homem todo, nisto consiste a sua natureza 
inteira e verdadeira: tudo o mais 6 vaidade.



CÂNTICO DOS CÂNTICOS
Os Hebreus chamaram a este livro  Cântico dos 

Cânticos para manifestar a sua excelência. O seu 
autor seria Salomão, de acordo com o titu lo  e uma 
longa tradição judaica e cristã. Modernamente, 
entre os críticos, há uma forte  corrente de opinião 
contrária, gue situa o Cântico dos Cânticos em 
tempos possivelmente posteriores ao exilio. É uma 
verdadeira viaravilha literária e religiosa, um ãos 
mais sublimes produtos da arte poética.

Todavia, sobretudo para nôs. Ocidentais mo 
dernos, as suas imagens são algumas vezes tão 
fortes, e as cores tão vivas, gue um le ito r pouco' 
experiente em coisas orientais e bíblicas poderia ju l 
gar, à prim eira vista, gue há neste livro  a narração 
duma paixão terrena. É por isso gue, entre os ju  
deus, havia uma lei que proibia a sua leitura a 
todas as pessoas que não tivessem completado trinta  
anos de idade.

O Cântico dos Cânticos, que não fo i escrito para 
almas sensuais, respira uma pureza imaculada, uma 
santa gravidade. As mais castas e mais santas al 
mas utilizaram-no, em todos os tempos, a fim  de 
aumentarem o seu amor para com Deus.

Tomando por base das suas descrições as ter- 
nuras de dois esposos, o poeta sagrado canta o 
casamento m ístico de Jesus Cristo com a sua Igreja.

CANTO I

Diálogo da esposa com as filbas de Jerusalém

Esposa. 1 —  1 Cântico dos cânticos de Salomão.
Beija-me com ósculos da tua boca.
Os teus amores (meu esposo) sSo melhores do que 

o vinho,
2 os teus perfumes são suaves, *

o teu nome é como um aroma que se difunde: 
por isso te amam as donzelas.

1, 1-6. Desejos que tem a Ig re ja  de se unir a Cristo. 
Delícias que acha nesta união; favores que recebe. Ela con 
fessa as suas imperfeições. Estas são efeitos da malícia do 
demônio. Temor que tem de se extraviar, quando busca a 
Jesus na terra. Desejos de possuir no céu.

2. As donzelas, isto é, as almas boas.



3 Leva-me atrás de t i : correremos 
ao odor dos teus perfumes.
O rei introduziu-me nos seus aposentos; 
nós nos regozijaremos, nos alegraremos em ti, 
cantaremos os teus amores, melhores do que o vinho.
Quanta razão há de te amar!

4 Eu sou trigueira, mas formosa, 6 filhas de Jerusalém, 
sou (trigueira) como as tendas de Cedar,
como os pavilhões de Salomão.

5 Não repaireis em eu ser morena, 
pois foi o sol que me queimou;
os filhos de minha mãe irritaram-se contra mim,
puseram-me de guarda às vinhas,
mas eu não guardei a minha (própria) vinha.

6 Dize-me, ó amado do meu coragão, 
onde é que apascentas o teu gado. 
onde 0 fazes repousar ao meio-dia, 
para que eu não ande vagueando
atrás dos rebanhos dos teus companheiros.

7 Se o não sabes, FiUias de ,
ó formosíssima entre as mulheres, Jerusaiem.i
sai e vai seguindo as pisadas dos rebanhos,
e apascenta os teus cabritos junto das cabanas dos 

pastores.

Diálogo entre o esposo e a esposa

8 Às éguas dos carros de Paraó Esposo, 
eu te comprarei, amiga minha.

9 São belas as tuas faces entre as arrecadas,
(belo é) o teu pescoço entre os colares.

3. O re i introduziu-me. . . Jesus Cristo, o esposo real 
da Igreja, introduziu-a na intimidade do seu amor.

4. Eu sou trigueira. . Retrato da Ig re ja  nascente ene 
grecida pelo fogo da perseguição e dos sofrimentos. — Tendas 
de Cedar. Oa Cedarenos, povo nômada, tinham tendas escu 
ras, feitas de peles de cabras.

5. Os íilhos de minha mãe. . . Confissão da sinagoga, 
convertida na Ig re ja  de Cristo. Os seus irmãos, os homens 
da mesma nação, tinham-na muitas vezes afastado do seu 
principal dever, e a sua beleza, os seus méritos, tinham 
sofrido com isso.

6. A  Igre ja  anseia unir-se sô a Cristo, e o mais breve 
possível.

8-10. Jesus Cristo aumenta constantemente á beleza da 
Ig re ja  por meio de graças especiais.

8. As éguas. . . Comparação própria do Oriente, onde 
os cavalos eram ordinàriamente adornados com magnificência.



10 Nós te faremos cordões de oiro, 
marchetados de prata.

Esposa. 11 Estando o rei no seu divã,
o meu nardo exalou o seu perfume.

12 O meu amado é para mim como uma bolsa de mirra, 
colocada sobre o meu peito.

13 O meu amado é para mim como cacho de cipre, 
(colhido) nas vinhas de Engadi.

Esposo. 14 Como és formosa, amiga minha!
Como és bela!
Os teus olhos são (vivos como os) das pomb®.

Esposa. 15 Como és formoso, amado meu! Como és encantador!
O nosso leito é florido;

16 as traves da nossa casa são de cedro, 
os nossos artesonados de cipreste.

2 —  1 Eu sou a flor do campo, 
o lírio dos vales.

Esposo. Como lírio entre os espinhos,
assim é a minha amiga entre as donzelas.

Esposa. 3 Como a macieira entre as ái-vores dos bosques,
®sim  é o meu amado entre os jovens.
Sentei-me à sombra daquele a quem tanto tinha 

desejado, 
e o seu fruto é doce à minha boca.

4 Ele introduziu-me na sala do festim,
desfraldou contra mim a bandeira do amor.

11. o  meu nardo. Este nardo. cheio de suavidade, simbo 
liza as virtudes da esposa, que é a Igreja.

12. A  mirra simboliza os sofrimentos de Cristo e da 
Igreja, sua espo.sa. —

13- Enged i era uma cidade célebre pelas suas vinhas.
15. O nosso leito. . . Não se tala aqui dum leito ordiná 

rio, mas duma camada de relva verde sobre a qual os espo 
sos estavam sentados em pleno campo.

16. As traves. . Os ramos dos cedros e dos ciprestes, 
que cresciam no campo junto do lugar em que os esposos, se 
encontravam, serviam-lhes de tecto. O universo inteiro é a 
morada magnifica de Jesus Cristo e da Igreja.

2, 1. Amabilidade de Cristo e da Igreja, sua esposa. 
Louvores que ela lhe dá. Favores que ele lhe faz. Cuidado
que tem, para que nada perturbe a alegria e sossego, que
ela tem nele.

2. Santo Agostinho aplica este texto à Igreja, que é como 
a  açucena entre os espinhos da perseguição.

3. Sentei-me à sombra. . . Maneira de dizer que se tor 
nou sua esposa e que goza do seu amor celeste.



Uonfortai-me com doces de uvas passas, 
fortaleoei-me com frutos, 
porque desfaleço de amor.
A  sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, 

e a sua mão direita abraça-me.

Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém,
pelas gazelas e corças do campo, Jerusalém,
que não perturbeis nem acordeis a minha amada, 

antes que ela queira.

CANTO II  

Solilóquio da esposa

8 Ouço a voz do meu amado! Ei-lo a£ vem, Esposa, 
saltando sobre os montes, pulando sobre os outei 

ros.
9 O meu amado é semelhante a uma gazela 

e a um veadinho.
Ei-lo que está por detrás da nossa parede, 
olhando pelas janelas, 
espreitando através das gelosias.

10 Eis o meu amado, que me d iz :
Levanta-te, rainha amada, 
formosa minha e vem (ao campo).

11 Eis que já  passou o inverno,
já se foram, cessaram de todo as chuvas.

12 Apareceram as flores na nossa terra, 
chegou o tempo dos cantares, 
ouviu-se na nossa terra a voz da ro la ;

13 a figueira começou a brotar os seus figos, 
as vinhas em flor espalham o seu perfume.
Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem !

5. A  esposa, sentindo-se desfalecer dé amor divino, su 
plica às suas companheiras que a auxiliem a voltar a si.

6. As mãos de Jesus Cristo sustentam e consolam a 
Igreja.

7. Pede que a esposa, a Igreja, não seja perturbada no 
seu êxtase de amor divino.

8. Ouço. . . A  Ig re ja  manifesta a sua alegria pela che 
gada de Cristo, impacientemente esperado. — Saltando pelos 
montes. . . São muitos os obstáculos que se opõem à vinda 
do Salvador, mas a sua caridade vence-os.

9. É semelhante, é gracioso e ágil como uma gazela.



14 Pomba minha, tn (que te recolhes) nas aberturas da
pedra,

nas fendas dos rochedos escarpados,
mostra-me a tua face,
ressoe a tua voz aos meus ouvidos,
porque a tua voz é doce,
e a tua face graciosa.

15 Apanhai-nos as raposas, ãs raposas pequenas que des-
troem as vinhas, 

porque a nossa vinha está já em flor.
16 O meu amado é para mim e eu para ele. 

apascenta (o seu rebanho) entre os lírios !
17 Antes que chegue o fresco do dia e se inclinem as

sombras,
vo lta ! Sê semelhante, amado meu, à gazela e ao 

veadinho,
(que corre) sobre os montes de Beter.

• Esposa. 3 —  1 Durante a noite, no meu leito, busquei aquele 
a quem ama a minha alma: 

busqueio-o, e não o achei.
2 Levantar-me-ei e percorrerei a cidade, 

pelas ruas e praças públicas,
buscarei aquele á quem ama a minha alma. 
Busqueio-o, e não o achei.

3 Os guardas que rondam a cidade encontraram-me,
e eu disse-lhes:

Vistes porventura aquele a quem ama a minha ahna?
4 Mal tinha passado por eles,

encontrei aquele a quem ama a minha alma. 
Agarrei-me a ele, e não o larguei mais, 
até o introduzir em casa de minha mãe, 
e levar á câmara daquela que me deu à luz.

Esposo ã3 5 Eu vos con juro, filhas de Jerusalém,
Jerusalém pelas gazelas e corças do campo,

que não perturbeis nem façais a minha amada des 
pertar, 

antes que ela o queira.

14. Nas aberturas das pedras. . . Alusão ao costume fre  
qüente que têm as pombas de fazer os seus ninhos nas 
fendas dos rochedos.

15. As raposas simbolizam aqui os herejes, que são astutos 
como eias. É preciso detê-los, logo no princípio, quando ainda 
são pequenos (raposas pequeúas), de contrário, serão mais 
tarde a desolação da igreja.

3, 2. Desassossego da alma que busca Jesus Cristo. Es 
forços que ela deve fazer para o achar. Cuidado que deve ter 
em conservá-lo. Atenção, de Cristo em impedir que ninguém 
a perturbe.



CANTO r a

Entrada solene dos esposos eni Jerusalém

fi Que é isto que sobe do deserto. FiUias
como uuia coluna (le fumo, salém!*'
composta de aromas de mirra e de incenso, 
e de todos os perfumes dos mercadores?
Eis o palanquim de Salomão, 
escoltado de sessenta valentes 
dos mais fortes de Israel,

8 todos armados de espadas, exercitados no combate; 
cada um deles leva a espada ao lado,
por causa dos perigos nocturnos.

9 O rei Salomão fez uma liteira 
de madeira do Líbano.

10 Fez-lhe as colunas de prata, 
o recliiiatório de oiro,
o assento de púrpiira; 
o meio é bordado,
obra de amor das filhas de Jerusalém,

11 Saí, filhas de Sião, e vede o rei Salomão 
com o diadema com que sua mãe o corcíou 
no dia dos seus despos()rios.
no dia do .iül)ilo do seu coração.

Os esposos com os amigos no palácio real

4 — 1 Oh, como és formosa, minha amada, como és Esposo, 
formosa!

Os teus olhos são como os das pombas, 
por detrás do teu véu.
Os teus cabelos são como um rebanho de caliras, 
suspensas diis vertentes dos montes de (íalaad.

6. Qne é isto. . . A  Igreja, diz S. Beda Venerável, saiu da 
geatilidade como dum deserto: e, assim como os perfumes.
((oando são queimados, se transformam numa nuvem de fumo 
(Miorifero, assim-a Ig re ja  é formada, na sua unidade, dc todas 
((s virtudes de toda a santidade e de todos os méritos de cada 
((((( dos seus membros.

7. Eis o palanquim. . . O coro continua a descrever as 
1'iiisas belas que contempla. — Sessenta va len tes ... Simbolo 
iloH santos doutores que defendem a Igreja, que é b objecto 
ilonia con.stante e terna solicitude de Cristo.-

 1, 1-16. Cristo louva e admira as belezas que ele mesíno 
ilv|)ositou na sua Igreja  e nas almas santas, que ele escolheu 
(Mir.a si. louva e admira as virtudes exteriores que nela apa- 
('i ccni. mas dá a primazia à caridade que está escondida- no 
riiruçâo.

1. Os teus cabelos. . . Os pêlos negros e finos das cabras 
!((((  pastavam nas encostas das colinas, são unia bela imagem 
il.i abundante e fina cabeleira da esposa.



2 Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas
tosquiadas, 

ao subir do lavadouro; 
cada uma leva dois cordeirinhos gêmeos, 
e nenhuma há estéril entre elas.

3 Os teus láb i®  são como um fio de púrpura, 
o teu falar é doce.
como metades de romãs, assim são as tuas faces, 
por detrás do teu véu.

4 O teu pescoço é (d ireito) como a torre de Davide, 
que fo i edificada com seus baluartes;
dela estão pendentes mil escudos, 
todos os escudos dos heróis.

5 Os teüs dois peitos são como dois filhinhos gêmeos
duma g®ela. 

que p®tam entre os lírios.
6 Antes que chegue o fresco do dia, e se inclinem as,

sombr®. 
eu irei ao monte da mirra, 
e ao outeiro do incenso.
Toda és formosa, minha amada, 
e em ti não há mácula.

8 Vem do Líbano, ®posa minha, 
vem do Líbano,
vem do alto do monte Amaná. 
dos cumes de Sanir e de Hermon, 
das cavern® dos leóes, 
dos montes dos leopardos.

9 -Arrebataste o meu coração, irmã minha esp®a. 
arrebataste o meu coração com um só dos teus

olhares,
com uma só pérola do teu colar.

10 Que deliciosas são ®  tuas carícias, irmã minha 
esp®a!

Quanto melhor é o teu amor que o vinho, 
e quanto o odor dos teus perfumes excede o de todos 

os aromas.

2. Série de comparações para dizer que os dentes da es 
posa são brancos e duma perfeita regularid.ade.

5. Os teus dois peitos. . Esta imagem simboliza o amor 
maternal da Ig re ja  para com os seus filhos, a quem ela nqtre 
com o leite mais puro da doutrina e da moral.

  6. Ao monte de m irra. a qualquer lugar perfumado por 
estas substâncias.

10. O odor dos teus per/umes. O odor moral das virtudes 
da Igreja.



11 Os teus lábios, ó esposa, sâo como um favo, que
destila mel; 

e 0 mel e o leite estão debaixo da tua língua, 
e o odor dos teus vestidos é como o odor (suave) 

do incenso.
12 Jardim fechado és, irmã minha.esposa, 

nascente fechada, fonte selada.
13 As tuas plantas formam um jardim de delicias,

(cheio) de romãzeiras,
com frutos preciosos, com cipre e nai-do,

11 nardo e açafrão, canela e cinamono, 
com todas as árvores de incenso, 
e todos os melhores balsameiros. 
com mirra e aloés,

1."i iÉs fonte de jardins, poço de águas vivas, 
que com ímpeto correm do Libano.

10 Levanta-te, Aquilão, e vem tu, vento do\ Meio-dia, 
sopra no meu jardim, (ãe sorte) que os balsameiros 

exalem seus perfumes.
5 —  1 Venha o meu amado para o seu jardim, iisposa.
e coma dos seus belos frutos!
Eu vim para o nftu jardim, irmã minha esposa; o  esposo 

colhi a minha mirra e o meu bálsamo; esp^a*
comi o favo com o meu m el; para os
bebi o meu vinho com o meu leite. amigos.

Comei, amigos, e bebei, 
inebriai-vos caríssimos.

12. A  Ig re ja  tem o coração fechado a todo o amor pro 
f a n o :  é impenetrável a outro afecto que não seja o de Jesus 
Cristo.

13. Os frutos  significam as virtudes e as boas obras da 
cHposa, quo constituem a felicidade doméstica.

5, 1-17. — Ânsia que a Ig re ja  tem de receber a Cristo e 
ili' o ver recolher os frutos que ele produziu nela. Bondade 
iiim que Cristo responde aos desejos da Ig re ja  e chama as 
iilmaa. Infelicidade dos que recusam abrir-lhe a porta do seu 
iMirução, quando ele bate. Perfeições de Cristo.

1. Para o seu jardim . . . A  Ig re ja  é inteiramente de Cristo, 
< p ir  encontra nela sem cessar as suas delícias. — Comei. . . 
O esposo insta com os seus amigos para tomarem parte no 
fe.stim nupcial, que põe termo às núpcias místicas de Cristo 
iiim a Igreja. Há nestas palavras um símbolo manifesto da 
divina Eucaristia.



Esposa.

Filhas (le 
Jerusalém,

CANTO I\ 

A esp®a narra outro sonho e proclama 
os louvores do esposo

2 Eu (Uirnio, mas o meu coração vela...
Eis a voz cio meu amaclo, que bate. (dizendo):
Abi-e-me, ó minha innã, amiga minha, 
pomba minha, imaculada minha, 
porque a minha cabeça estã clieia de orvalho, 
e os anéis do meu cabelo (estão cheios) de .gotas da 

noite.
3 (Eu respondi-lhe): Despojei-me da minha túnica.

como hei-de vesti-la novamente?
Lavei os meus pés, como hei-de tornar a siijú-los?

4 O meu amado meteu a sua mão pela abertura (ãa 
porta),
e o meu coração estremeceu.
Levantei-me para abrir ao meu amado: 
as minhas mãos destilaram mirra. 
e os meus dedos a mirra mais preciosa, sobre a 

aldrava da fechadura.
C Abri a minha porta ao meu amado, tirando-llie o 

ferrolho, %
mas ele já se tinha ido. ,iá tinba desaparecido.
A  minha alma ficava fora de si ao .som da .sua 

voz.
Busquei-o, mas não o achei; 
chaniei-o, e ele não me respondeu.
Encontraram-me os guardas que rondam a cidade, 
bateram-me, feriram-me.
Tiraram-me o ineu manto, os guardas das murallias. 

8 Eu vos conjuro. filhas de .lerusalém, 
que, se encontrardes o meu amado,
Ibe façais saber que desfaleço de amor.
Que tem o teu amado a mais que (iiuahiiiee) outro 

amado,
ó formosíssima eutre todas as mtillieres?
Que tem o teu amado a mais que (qaahiuer) outro, 
para que assim nos coujures (a (/iic o procuremos)?

2-4. Visita nocturna. Deus bate a toíias as horas à porta 
dos nossos corações, e é preciso responder prontamente à sua 
chamada.

6-S Se não respondermos a Deus quando nos chama, ele 
retira-se de nõs. e temos de vencer obstáculos para o encontrar.



lii (* meu aiimdo é (-ãndido e ruhicundo. Esposa,
esciilhido entre milhares.

11 A sua cabeça é do oiro mais puro: 
as suas madeixas flexíveis
são negras como um corvo.

12 Os seus olhos são como pombas O/ac reimiisaiii)
.junto dos regatos, 

que, lavadas eni leite,
.se conservam .junto das grandes correntes de ágúa. 

l;i -\s suas faces são como canteiros de iialsaiiieiros, 
como maciços de plantas odoriferas.
Os seus lábios são lírios,
que destilam a mirra mais preciosa.

1-t As suas mãos são (conto) cilindros de oiro, 
esmaltadas de pedras de Tliarsis.
O seu peito é de marfim, 
guarnecido de safiras, 

l.õ As suas pernas são colunas de mármoi e branco, 
su.stentadas sobre liiises de oiro.
O seu aspecto (majestoso) é como o do I.íbauo, 
elegante como os cedros.

1(! A  sua boca é só doçura, 
todo ele é mu encanto.
Tal é o meu amado, tal é o men amigo, 
ó filhas de Jerusalém.

17 l ’ ara  onde fo i o ten am ado. Filhas de
ó tu, que és a m ais form osa de toda.s as mulliere.s?
Tara onde se i'etirou o teu amado?
(])ix e ). que nós o buscaremos contigo.
6 — 1 O meu amado desceu ao seu .jardim, E.sposa.
ao canteiro dos balsameiros 
para apascentar o seu rebanho nos .jardins, 
e para colher lírios.
Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, 
ele, que apascenta o seu rebanlio entre os lírios.

0 esposo exalta a esposa

;i Formosa és, amiga minha, como Tirsa, Esposo,
encantadora como .Terusalém,
mas terrível como uin exército em ordem de batalha.

10-16. Segundo os Santos Padres, estes versículos descre 
vem o retrato do Verbo incarnado, depois da sua ressurreição 
gloriosa.

6, 1-12. A  Igre ja  é como o jardim de Cristo, o objecto das 
Miias delícias. Belezas da Igreja. A  sua felicidade faz a admi- 
nição dos anjos. Ela é a alegria do céu e o terror do inferno.



4 Aparta os teus olhos de mim, 
porque eles me fascinam.
Os teus cabelos são como um rebauiio de cabraS. 
suspensas nas vertentes dos montes de Galaad.

5 Os teus dentes são como rebanho de ovelhas, 
ao subir do lavadouro;
cada uma leva dois cordeirinhos gêmeos, 
e nenhuma entre elas é estéril.

6 Como metades de romãs, 
assim são as tuas faces, 
por detrás do teu véu.

7 São sessenta as rainhas, oitenta as esposas de
segunda ordem, 

e inumeráveis as donzelas.
8 Porém uma só é a minha pomba, a minha perfeita: 

ela é a única para sua mãe,
a predllecta da que lhe deu o ser.
As donzelas viram-na, e proclamaram-na bem-aven 

turada :
viram-na as rainhas e as esposas da segunda ordem, 

e deram-lhe muitos louvores.
9 Quem é esta, que vai caminhando como a aurora

quando se levanta, 
formosa como a lua, brilhante como o sol. 
terrível como um exército formado em batallia?

Esposa. 10 Eu desci ao jardim das nogueiras, 
para ver a vegetação do vale, 
para examinar se a vinha tinha lançado flor. 
se as romãs tinham florido.

11 Eu não soube: 
a minha alma
colocou-me sobre o carro de Aminadab.
Volta, volta, ó Sulamita; 
volta, volta, para que nós te contemplemos.

Esposa. 7 —  1 Que verás tu na Sulamita, senão como um
coro de duas partes?

Esposo. Quão belos sâo os teus pés,
nas sandálias que trazes, ó filha de príucípe!
As colunas das tuas pernas são como anéis traba 

lhados por mãos de artista.

5-6. Repetição de parte dos versículos 2 e 3 do cap. 4.
7. As numerosas esposas representam as nações pagãs,

que um dia se deveriam converter a Cristo, entrando na 
Igreja, sua única e amada esposa.

12. Segundo a opinião de alguns. Sulamita ê o feminino 
do nome hebreu de Salomão, sendo por isso uma denominação 
alegõrica, que exprime a união íntima entre os dois esposos.

7. 1-13. A  Ig re ja  sobre a terra compõe-se de bons e maus. 
e experimenta umas vezes alegria, outras tristeza, outras es-

Filhas de 12 
.T erusalêm.



O teu umbigo é uma taça arredondada, 
que nunca está desprovida de vinho.
O teu ventre é como um monte de trigo 
cercado de lírios.

3 Os teus dois seios são como dois filhinhos 
gêmeos duma gazela.

4 O teu pescoço é como uma torre de marfim.
Os teus olhos são como as plscin® de Hesebon,
que ®tão situadas junto da porta de Bat-Rabim.
O teu nariz é como a torre do Líbano, 
que olha para Damasco.
A  tua cabeça levanta-se como o monte Carmelo; 
os cabelos da tua cabeça são como a púrpura; 
um rei ficou preso làs su®  madeixas.

6 Quão formosa e encantadora és, 
meu amor, minhas deUclas!
A  tua figura é semelhante a uma palmeira, 
os teus seios são como cachos.

8 Eu disse: Subirei à palmeira, 
e colherei os seus frutos.
Os te ®  seios serão,, para mim, como cachos de uvas, 
e o perfume da tua boca como o das maçãs.

9 A  tua palavra é como um vinho excelente, Esposa, 
digno de ser bebido pelo amado,
e saboreado entre os seus lábios e os seus dentes.

10 Eu sou para o meu amado,
e os seus desejos voltam-se para mim.

11 Vem, amaclo meu, saiamos ao campo, 
passemos a noite nos pomares.

12 Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, 
vejamos se a vinha lançou rebent®,
se as flores se abrem,
se as romãzeiras estão em flor.
A£ te darei o meu amor.

perança, e outras temor. No céu é toda pura. e toda formosa.
A sua alegria e a sua felicidade são ali perfeitas, e ela é 
as delicias do Rei Celestial. Todo o desejo da Igreja  neste 
mundo é unir-se com Cristo, seu esposo, e dar-lhe as provas 
mais sensiveis da sua gratidão e do seu amor.

1-8. Coro de duas partes. . . Alusão provável a qualquer 
uso da corte ou mesmo de fora, em festins nupclais, segundo 
\ ários autores. Quão belos. . . O esposo, contemplando em es 
pirito a sua esposa unida aos coros dos anjos, descreve, por 
meio de simbolos. a sua beleza. Todas as comparações que 
se seguem são segundo o estilo dos orientais, e só nos pare 
cerão inconvenientes se atendermos apenas aos nossos usos e 
modo de falar.

2. Vm monte de trigo  cercado de lirios. Simbolo de fe- 
CLindidade unida à castidade.



Esposo às 
filhas 

de Jeru 
salém.

13 As luamlrá.gorils espalham o seu anmia,
e nós temos às nossas portas toda a qualiiVade de 

frutos excelentes, 
novos e velhos, que guardei pai-a ti, amado meu.
8 — 1 Quem me dera ter-te por irmão,
amamentado aos seios de minlia iiiãe.
para que, encontrando-te fora, eu te pudesse bei.jar,
sem que niilguéni me despreza.ssc I
Eu te tomaria e te levaria a casa d,-* minha inãe.
Dar-te-ia a beber vinho perfumado.
inosto da minhas romãs.

3 A  sua mão esquerda está debaixo ila uiiulia calieça, 
e a sua luão direita abraça-me.
Eu vos con.juro., filhas de Jeriisaléiii, 
que não perturbeis nem acordeis a minha amada 
antes que ela queira.

CANTO V 

Promessa de perpétuo amor

Filhas 
de Jer^i- 
salém. 
Esposo.

Quem é esta, que sobe do deserto, 
apoiada sobre o seu amado?
Eu te despertei debaixo da macieira: 
foi ali que tua mãe te concebeu, 
foi ali que te concebeu, te deu líi luz.

13. As mandrúgoras eram plantas que. segundo julgavam, 
favoreciam o amor e a fecundidade. (Gen. 30, 14-8).

8, 1-14. Amor da Igre ja  por Cristo, e de Cristo pela Igreja. 
Força e excelência deste amor.

1. A  Esposa quereria que o Esposo fosse seu irmão para 
andar constantemente com ele e cobri-lo de caricias. sem 
temer ditos mordazes (sem que ninguém. .). O seu amor 
é simples, sagrado, livre da perturbação das paixões.

2. A  casa materna representa o céu. onde a esposa se dei 
xará instruir pelo Esposo, ao qual dará as maiores provas 
de amor santo (dar-te-ia. .).

3. Ver nota. 2, 6.
4. Ver nota. 2, 7.
5. Quem ê esta. Ver nota. 3, 6. — Debaixo da macieira. 

Esta árvore simbólica, que tinha sido testemunha do nasci 
mento e das primeiras manifestações de amor da Sulamites, 
representa, segundo os Santos Padres, a cruz do Salvador, à 
sombra da qual a Ig re ja  nasceu e se sentiu possuída de amor 
pelo seu Esposo.



l ’õe-iue como um selo sobre o teu coração,
como um selo sobre o teu braço.
porque o amor é forte como a morte,
o zelo (lo amor é lUiro como a habitação (los mortos.
Os seus ardores são ardores de fogo.
os seus fogos são fogos do Senhor.
As muitas águas não poderiam extinguir o amor, 
nem os rios teriam força para o submergi)-.
Se um homem desse todas as riquezas de sua casa 

pelo amoi-, 
ele o despi-ezaria como um nada.

Esposa.

CONCLUSÃO

10

11

A nossa irmã é pequena, 
aimla não tem seios.
Que faremos nós à nossa irmã
110 dia em que for pedida (cni- ( '(ism n ru lo ) t
Se ela é um luuro,
edifiquemos sohre ela ameias de prata ; 
se é uma poi-ta,
guarneçarao-la com táluias de cedi-o.
Eu sou um muro,
e os meus seios são como tori-es:
também sou para ele a que enconti-ou a paz.
Salomão teve uma vinha em Baal-Hamon; 
enti-egou-a aos guardas.
cada uin dos quais devia dar mil siclos de prata 

pelos frutos colhidos.

Ii-mãos da 
esposa.

Esposa.

6. Não te separes de mim. Os orientais traziam sempre 
consigo o selo ou carimbo pendiirado ao pescoço sobre o peito, 
ou ligado ao braço. Duro como a habitação dos mortos.
(|ue nâo mais deixa fugir a sua presa.

7. O verdadeiro amor é inextinguível: não se compra 
nem se vende por nada.

S. A nossa irmã. . Segundo alguns comentadores são os 
•anjos que talam da Igreja, ignorando a extensão das qualida 
des e méritos desta Esposa de Cristo. — Não tem seios. .
Modo de dizer que ainda não está madura para a união eterna
com o Verbo Incarnado — hio dia em gue for pedida em casa 
mento. pai-a a sua união com o Verbo Incarnado.

9. 0's irmãos querem adornar a sua irmã paia que ela 
 seja digna do seu Esposo místico.

10. A  Esposa diz aos seus irmãos que já  atingiu a perfei 
ção suficiente para se unir a Cristo (e os meus seios. .). — 
.4 paz, isto é. a felicidade.

11. A vinha é todo o mundo que Jesus confiou aos Após 
tolos e seus sucessores (aos guardas), para a tratarem e faze 
rem dar frutos abundantes.



12 A  minha vinha está diante de mim.
Para ti, Salomão, sejam mil siclos, 
e para os que a guardam e lhe colhem os frutos, 

duzentos.
Eaposo. 13 lO tu, que habitas nos jardins, 

os amigos ®tão atentos; 
faze-me ouvir a tua voz.

Esposa. 14 Foge, amado meu,
e sê semelhante a uma gazela e ao veadinlio, 
sobre os montes dos balsameiros.

14. Foge. . . dirijamo-nos para as colinas eternas (montes 
ãos balsameiros). onde permaneceremos para sempre.



LIVRO DA SABEDORIA
Os gregos dão a este L ivro  o nome de «Sabedo 

ria  de Salomão» talvez por ju lgarem  que o seu au 
to r extraiu a doutrina que nele expõe dos escritos 
daquele sábio rei.

O seu fim  principal fo i expor aos Judeus e pa 
gãos contemporâneos a perfeição da fé e da vida 
quc é recomendada pela verdadeira sabedoria, em 
contraste com os falsos princípios e maus costumes, 
que a sabedoria humana sugere.

É inegável a autoridade divina deste L iv ro , não 
só porque os autores do Novo Testamento fazem  
muitas vezes alusões claras a éle, o que não acon 
teceria se fosse um livro profano e apócrifo, mas tam 
bém porque fo i considerado como divinamente ins 
pirado por todos os Padres da Ig re ja , dos quais 
basta citar S. Justino m ártir, Tertuliano e Santo 
Agostinho.

P R I M E I R A  P A R T E

A sabedoria é uma fonte de fdicidade neste 
mundo e na eternidade

1 —  1 Amai a justiça, vós os que governais a terra. Coração 
Que os vossos pensamentos sobre o Senhor sejam recto.

bons,
e buscai-o com simplicidade de coração,

2 porque ele se deixa encontrar pelos que o não
tentam.

e manlfesta-se aos que têm confiança nele.
3 Com efeito os pensamentos perversos afastam de

De®,
e a Omnipotência, posta à prova, triunfa dos insen 
satos.

4 E ®slm  na alma maligna não entrará a sabedoria, 
nem habitará no corpo sujeito ao pecado,

5 porque o Espírito Santo, educador (dos homens), foge
do engano; 

afasta-se dos pensamentos desatinados, 
e retlra-se ao aproximar-se a iniqüidade.

1, 2. Tenta a Deus quem faz ou pede alguma coisa não
com uma intenção de ihe agradar, mas como que para explo 
rar o seu poder e a sua bondade.

5. O Espirito de Deus. educador dos homens, retira-se 
para longe das almas que dão lugar ao engano.



O pecador 
não pode 

escapar ao 
castigo.

Deus quer 
a vida e 

não a morte 
do homem.

Os impios 1 5  
chamain 
a morte.  ̂ ’

(i ])e  Tucto it Sabedoria é iiiii e.spírito que aiiia os 
homens,
uias não deixará sem castigo 
o lil.ásfemador, pelas suas palavras, 
lau-que Deus sonda os rins, 
penetra até ao fuíido do seu coração, 
e ouve (us palarras) da sua língua.
Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, 
e, como abrange tudo, tem conhecimento de tudo o 

que se diz.
S Por isso aquele que profere palavi-as ímpias, não se 

pode ocultar,
e a .iustiça vingadora uão passará ao largo dele. 

!) O ímpio será intéri-ogado sobre o seus próprios pen 
samentos.

e o som das suas palavras chegará aos ouvidos de 
.Deus.

para castigo das suas iniquidades.
11) l'm  ouvido cioso escuta todas as coisas.

e o ruído das mui-murações uão se lhe esconderá.
11 Abstende-vos, pois, de líiurmurações inúteis, 

e refreai a língua da detracção.
porque a palavra (mais) secreta não passará em 

claro,
e a boca que mente mata a alma.

12 Não procureis ausio.sos a morte com os descaminhos 
da vossa vida,

nem ati-aiais a perdição com as obras das vos.sas 
mãos.

13 (.'om efeito. Deus não fez a morte,
nem se alegra com a perdição dos vivos.

14 Porquanto ele criou todas as coisas para a exi.s-
tência,

e fez saudáveis todas as criaturas do mundo; 
uão há nelas nenhum princípio de de.struição, 
nem o domínio da morte se estende sobre a terra.
Porque a justiça é imortal.
Os ímpios, porém, chamam a morte com as suas 

obras e piilavi’a s ; 
jul.gando-a amiga, consomem-se de desejos por ela, 
fazem com ela aliança, 
e são. de facto, dignos de ihe pertencer.

6-11. A  sabedoria aborrece as palavras más.
12-15. A morte não entrava no desígnio original do Cria 

dor. mas foi introduzida no universo pelo pecado, isto é, 
pela revolta contra a vontade de Deus.



(lesv;iii-a- que pen 
sam da

in

2 — 1 Dizem, com efeito, (os ímpios) 
mento (los pensamentos:

O tempo (la nossa vida é curto e cheio de tédio, 
não há remédio quando chega a morte, 
e também não se conhece ninguém que tenlia voltado 

da morada dos mortos.
Por acaso viemos à existência,
e depois desta vida seremos eomo se nunca tivéra 

mos sido.
A respiração nos nossos narizes é um fumo. 
e o pensamento é uma centelha (qué salta) do laiter 
do nosso coração.
Apagada ela, será o nosso corpo reduzido a cinza, 
e o espírito se dissipará como um ar subtil.
A  nossa vida se desvanecerá como o rasto duma 

nuvem,
e se dissipará como um nevoeiro, afugentado pelos 

raios do sol, 
desfeito pelo seu calor.
O nosso nome com o tempo ficará sepultado uo 

esqueciiiientoc 
e ninguém se lembrará das nossas obras.
A  iiossii vida é a passagem duma sombra.
o nosso fim é seu retorno.
porque é posto o selo e ninguém volta.
A’ inde. pois, e gozemos dos bens presentes, 
apressemo-nos a gozar das criaturas com o ardor da 

.iuventude.
lueiiriemo-nos de vinlio precioso e de perfumes, 
e não deixemos passar a flor da primavera, 
(.'oroeiuo-nos de rosas, antes que murchem: 
não ha.ia prado algum em que a nossa voluptuo- 

sidade não passe.
Xenlium de nós falte às nossas orgias.
Dei.xeiiios em toda a parte sinais da nossa alegria, 
porque esta é ;i parte que nos toca. 
esta é a nossa sorte.
Oprimamos o .Iusto que é pobre, 
não poupemos a viúva,
nem respeitemos as cãs do vellio, carregado de anos.

vida.

Correm 
atrás do 
prazer.

Odeiam ós 
justos.

2, 5. E posto o selo. O nosso fim c selado. É uma coisa 
irrevogável.

7-S. Flores, rosas e prados são símbolos dç prazer.
10-15. À luxúria juntam a crueldade, perseguindo os bons. 

i;orquo a virtude destes é uma reprovação continua das suas 
devassidões.



11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

A morte 21 
não é obra 
de De®, 
mas do —  

demônio.

23

Paz dos 24 
jnstos.

Seja a nossa força a lei da justiça, 
porque aquilo que é fraco para nada serve.
Armemos, pois, laços ao justo, porque nos é molesto, 
contrário às nossas obras; 
lança-nos em rosto as transgressões da lei, 
ac®a-nos de fa lt®  contra a nossa educação.
Ele afirma que tem a ciência de Deus, 
chama-se a si filho do Senhor.
É a condenação; dos nossos próprios pensamentos, 
só o vê-lo nos é insuportável,
porque a sua vida não é semelhante à d®  outros, 
os seus caminhos são completamente diferentes.
Somos considerados por ele como escórias, 
e afasta-se do nosso modo de viver como duma coisa 

imunda.
Proclama feliz a sorte final dos justos, 
e gloria-se de ter a Deus por pai.
Vejamos, poiS; se as suas palavr®  são verdadeiras, 
observemos o que lhe acontecerá, ao findar a sua 

vida.
Porque, se o justo é filho de Deus, (Deus) o ampa 

rará.
e o livrará das mãos dos seus mimigos.
Ponhamo-lo à prova por meio de ultrajes e tormentos, 
para que conheçamos a sua mansidão 
e provemos a sua paciência.
Condenemo-lo a uma morte infame, 
pois, segundo diz, Deus o protegerá.
Assim pensam, mas enganam-se, 
porque a sua malícia os cegou.
Ignoram os desígnios secret® de Deus, 
não esperam recompe®a da santidade, 
não acreditam no prêmio reservado às almas puras. 
Com efeito Deus criou o homem para a imortalidade, 
fê-lo à imagem da sua própria natureza.
Por inveja do demônio, é que entrou no mundo a 

morte;
25 prová-la-ão os que lhe pertencem.

13. Todo o j® to  é filho de Deus por adopção. Porém 
esta passagem (12-20) de ninguém se pode dizer com tanta 
verdade como de Jesus Cristo, filho verdadeiro, por natu 
reza, de Deus.

22. Os desígnios secretos de Deus, pelos quais deixa que 
os justos sofram neste mundo, para qs recompensar mais gene 
rosamente na eternidade.

24-25. A  primeira causa da morte foi o pecado de Adão, 
provocado pela tentação do demônio. Vítimas da morte, po 
rém, são propriamente só os maus, os partidários do demônio, 
porque os bons passam desta vida para uma ditosa imorta 
lidade.



3 1 Mas as almas dos justos estão na mão de
Deus,

t; não os tocará nenhum tormento.
Aos olhos dos insensatos parece que morreram, 
a sua saída deste mundo é considerada como uma 

infelicidade.
c a sua separação de nós como um aniquilamento, 
mas eles estão em paz (no céu).

 \ Se eles sofreram tormentos aos olhos dos homens, Sofrerá» 

a sua esperança está cheia de imortalidade.
Depois duma leve tribulação, receberão uma grande 

recompensa, 
porque Deus, que os provou, 
achou-os dignos de si.

(i Ele os provou como ouro na fornalha, 
e aceitou-os como um holocausto.
Os justos resplandecerão no tempo da recompensa, mas hão-de
propagar-se-ão como centelhas sobre o colmo. receber

o T 1 -  -  j  • *  V"*® recom-
8 Julgarao as naçoes, dominarão os povos, pensa.

e o Senhor reinará sobre eles para sempre.
9 Aqueles que confiam nele compreenderão a verdade,

e os que são fiéis habitarão com ele no amor, 
porque a graça e a misericórdia são para os seus

escolhidos.
10 Mas os ímpios terão o castigo segundo (a  iniqüidade) os ímpios

dos seus pensamentos, serão
eles que não fizeram caso do justo e se afastaram do ®®®tisados. 

Senhor.
11 Porque é desgraçado aquele que rejeita a sabedoria 

e a disciplina.
A  esperança destes maus é vã, 
os seus esforços infrutíferos, 
e Inúteis as suas obras.

12 As suas mulheres são Insensatas, 
malvados os seus filhos.

3, 1. Não os tocará. . . A  alma do justo conserva-se sem- 
ino alegre, mesmo no meio do sofrimento.

3. Como um aniquilamento. como se tudo tivesse ter 
minado para eles.

7. No dia do juízo íinal os justos resplandecerão como 
cliamas.

S. Os justos terão parte activa uo juízo final, e reinarão 
eom Deus para sempre.
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13 -maldita a sua postei-idade.
Feliz a estéril e sem mancha,
que não conheceu um tãlamo pecaminoso;

. ela terá o seu fruto, quando Deus visitar as alaias.
14 (Feliz ) também o eunuco cujas mãos não cometeram

a iniqüidade,
que não teve pensamentos criminosos contra Deus, 
porque receberá uma recompensa de eleição devida 

là sua fidelidade, 
e uma sorte maito desejável no templo do Senhor,

l.õ Porque o fruto dos bons trabalhos é glorioso.
e a raiz da prudência ê iinperecível. 

lU Porém os filhos dos adálteros não atingirão o seu 
fim,

e a descendência dum tálamo iníquo será exter 
minada.

17 Ainda que tenham larga vidá, serão reputados por
nada,

e a sua velhice finalmente será sem lionra.
18 Se morrerem mais depressa, não terão esperança, 

nem consolação no dia do juízo.
1!) porque os fins duma raça iníqua .são funestos.

4 —  1 Mais vale nmn existência sem fillios, (mas) 
com a virtude: 

a sua memória é imortal,
é conhecida diante de Deus e diante dos liomens. 
Quando ela está presente, imitam-na: 
quando ausente, desejaui-na; 
na eternidade triunfa coroada, 
vencedora nos combates Imaculados.

3 A numerosa prole dos ímpios de nada servirá; 
proveniente de rebentos liastardos. não lançará pro 
fundas raízes,
não assentará sohre uma liase estável,

4 Ainda que, durante algum tempo, se cobrisse de
ramos,

como se não acha firme, será abalada pelo vento, 
e desarraigada pela impetuosidade dos furacões.
Pelo que serão quebrados os seus ramos, 
antes de terem completado o seu crescimento 
e os seus frutos serão inúteis, verdes demais para 

comer, 
não servindo para nada.

13. Feliz  aquela que prefere ficar estéril (o que era liumi- 
Ihação para uma liebreia) a contrair uma união proibida pela 
lei. Em vez do fruto do seu seio, terá um outro fruto, um 
prêmio eterno, quando Deus visitar as almas para lhes dar a 
recompensa.



(i Porque os filhos, que nascem de uniões ilícitas, 
são t®temunhas 

(que depõem) contra seus pais, na ocasião do seu 
julgamento.

Porém o justo, ainda que seja acometido pela morte a  morte 
prematura. P“ ra

estará em descanso, da vida
8 porque uma velhice venerável não consiste numa longa do 

longa vida, impio.

não se mede pelo número dos anos.
A  prudência do homem é (que se pode chamar) os 

seus cabelos brancos,
I) e uma vida imaculada é uma idade avançada.

10 Tendo-se (o justo) tornado agradável a Deus, foi
por ele amado, 

e, como vivia no meio dos pecadores,- fo i transferido.
11 Foi arrebatado para que a maUcia lhe não perver 

tesse a inteligência, 
e para que os enganos não iludissem a sua ahna.

12 Porque a fascinação do vício escurece o bem,
e a vertigem da paixão transtorna o espírito ino 

cente.
13 Chegado em pouco tempo à perfeição, viveu uma

larga vida.
14 A  sua alma era agradável a Deus,

e, por isso, ele se apr®sou a tirá-lb do meio d®  
iniquidades.

Os povos estão vendo isto, e não entendem 
nem reflectem, nos se®  corações,

15 que a graça de Deus e a sua misericórdia estão
sobre os seus eleitos, 

e que os seus olhares protectores estão sobre os 
seus santos.

IG Mas 0 justo morto condena os ímpios vivos, 
e a mocidade, chegada depressa à perfeição,
(condena) a larga vida do injusto.

17 Eles verão o fim  do sábio,
mas não compreenderão o desígnio de Deus sobre ele, 
nem por que o Senhor o pôs a salvo.

18 Ve-lo-ão e desprezá-lo-ão, 
mas o Senhor zombará deles;

4, 7. Estará em descanso dos sofrimentos desta vida, com 
uma felicidade completa no céu.

10. F o i transferido deste mundo para um mundo melhor.
14-15. Não entendem  que o modo como Deus trata o 

justo é o efeito dum favor e duma misericórdia que concede 
aos seus escolhidos.



19 depois disto morrerão sem honra,
e ficarão com opróbrio, para sempre, entre os mortos, 
pórque (Deus) os despedaçará e. reduzidos ao 

silêncio, 
os precipitará;
abalá-los-á até aos fundamentos, 
e serão mergulhados na última desolação; 
serão lançadoS no sofrimento; 
e  a sua meméria perecerá.

20 Comparecerão medrosos com a lembrança dos seus
pecados,

e as suas iniquidades se levantarão contra eles. para 
os acusar.

5 —  1 Então o justo se levantará com grande 
afouteza,

em presença daqueles que o atribularam, 
e que desprezaram os seus trabalhos.

2 Ao verem-no,, os maus pertua-bar-se-ão com temor
horrível,

e ficarão assombrados com a repentina salvação do 
justo, a qual eles não esperavam.

3 Dirão dentro de sl, tocados de (inú til) arrependi 
mento,

gemendo com angústia do espírito:
Este é aquele de quem nôs noutro tempo fazíamos 

zombaria,
e a quem tínhamos por objecto de opróbrio.

4 Nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma
loucura, 

e a sua morte uma ignomínia.
5 Como é contado entre os filhos de Deus, 

e entre os santos está a sua sorte?
6 Logo nós nos extraviámos do caminho da verdade; 

a luz da justiça não raiou para nós,
e o sol não nasceu para nós.

7 Cansámo-nos nas sendas da Iniqüidade e da perdição, 
andámos por desertos sem caminhos,
ignorámos a via do Senhor.

8 De que nos aproveitou a soberba?
De que nos serviu a riqueza com a jactância?

9 Todas estas coisas passaram como sombra, 
como uma notícia que corre veloz,

5, 6. Não raiou para nós, porque fechámos obstinadamente 
os olbos aos seus esplendores.



10 como nau que vai cortando as ondas agitadas,
da qual se não pode achar rasto depois que passou, 
uem a esteira da sua quilha nas ondas;

11 ou como ave que voa, atravessando pelo ar, 
de cujo caminho se não acha indicio algum.
))0is, batendo com as penas o ar subtil,
1'ende-o com a força do seu impulso, 
abrindo caminho com o mover das suas asas, 
sem deixar sinal algum da sua passagem;

12 ou como seta despedida contra o alvo,
que embora fenda o ar, (é de jorm a gue) ele logo 
se une,
de maneira que se ignora por onde ela passou. 

i;i Assim também nós, apenas nascidos, deixámos de ser. 
e nenhum traço de virtude podemos mostrar: 
fomos consumidos na nossa malicla.

14 Eis o que os pecadores dirão na morada dos mortos. 
ir> Com efeito a esperança do ímpio é como a poeira 

levada pelo vénto, 
como a espuma ténue, espalhada pela tempestade, 
como o fumo, dissipado pela aragem, 
e como a lembrança do hóspede dum dia que passa. 

Ui Os justos, pelo contrário, viverão para sempre; 
a sua recompensa está no Senhor, 
e o Altíssimo tem cuidado deles.

17 Por 'isso receberão do Senhor um magnifico reino 
e um diadema brilhante.
Protegê-lds-á com a sua dextra, 
e com o seu braço os defenderá.

18 Tomará o seu zelo como armadura,
e armará (também) as criaturas para se vingar dos

seus inimigos, 
in Tomará por couraça a justiça,

e por capacete o juízo sincero.
20 Tomará a santidade como escudo impenetrável,
21 afiará a sua ira inflexível, como uma lança,

e todo o universo combaterá com ele contra os insen 
satos.

Partirão bem lançados os dardos dos raios, 
os quais serão desferidos das nuvens como dum arco 

bem ehcui-vado, 
e descarregarão sobre o alvo marcado;

23 da ira de Deus, como duma balista,
será arremessada uma grossa saraiva; 
embravecer-se-á contra eles a água do mar, 
e os rios os arrastarão com fúria.



24 O sopro da Omnipotência se levantará contra eles, 
e como um redemoinho os espalhará; 
assim a Iniqüidade reduzirá a um deserto toda a 

terra,
e a maUcia deitará abaixo os tronos dos poderosos.

S E G U N D A  P A R T E

Origem, essência e actividade da sabedoria.
Meios de a adquirir.

Os reis 6 —  1 A  sabedoria vale mais do que a força, 
possuir a ® homem prudente mais do que o robusto, 

sabedoria. 2 Ouvi, pois, ó reis, e entendei,
aprendei, 6 vós que governais os confins da terra.

3 Dai ouvidos (às minhas palavras), vós que gover 
nais os povos, 

e que vos gloriais de terdes debaixo de vós muitas 
nações.

4 Com efeito, o poder foi-vos dado pelo Senhor, 
e a força pelo Altíssimo,
o qual examinará as vossas obras, 
e esquadrinhará os vossos pensamentos:

5 De facto, sendo ministros do reino, não julgastes
com rectidão, 

nem guardastes a lei. 
nem anda.«tes conforme a vontade de Deus.

6 Ele vos aparecerá de um modo temeroso, e repenti 
namente,

porque aqueles que governam serão julgados com 
extremo rigor.

7 Aos pequenos se perdoa por compaixão,
mas os poderosos serão poderosamente atormentados.

8 O Senhor de todos não teme ninguém, 
nem r®pelta a grandeza, seja de quem for, 
porque ele fez tanto o pequeno como o grande, 
e tem igualmente cuidado de todos.

9 Mas os mais fortes serão submetidos a um rigoroso
julgamento.

10 A  vós, pois. ó reis, é que são dirigidos estes meus
discursos,

para que aprendais a sabedoria e não caiais.
11 Porque aqueles que tiverem guardado santamente

as coisas santas, serão santificados, 
e os que as tiverem aprendido, acharão com que 

responder.



12 Ansiai, pois, pelas minhas palavras, 
desejal-as, é  tereis instrução.

13 Brilhante é a sabedoria, e nunca se empana; a  sabedo-

fàcilmente é vista por aqueles que a amam, de\dqm rii
e encontrada pelos que a buscam. e toma

14 Bla anteclpa-se a dar-se a conhecer aos que a feliz quem
desejam, , “

de tal sorte que se lhes patenteia primeiro.
1,1 Aquele que se levanta de manhS cedo para a pos 

suir. não terá trabalho, 
porque a encontrará sentada à sua porta.

IC Pensar na sabedoria é prudência consumada;
e aquele que velar por causa dela depressa estará 

livre de cuidados.
17 Porque ela mesma anda por todas.-as partes, 

buscando os que são dignos dela,
e amigàvelmente se lhes mostra nos caminhos, 
e em todos os seus pensamentos se faz encontra- 

diça com eles.
18 O principio da sabedoria é um desejo sincero da

instrução,
19 e o cuidado da instrução (implica) amor (por e la ); 

ora 0 amor é a observânciá das suas le is ;
a observância destas leis é a garantia da imorta 

lidade (com D eus);
20 (ora) a imortalidade dá um lugar junto de Deus:
21 desta forma o desejo da sabedoria conduz â realeza.
22 Se vós. pois, ó reis dos povos, vos comprazeis nos

tronos e nos ceptros, 
honrai a sabedoria, para reinardes eternamente.

23 Amai a luz da sabedoria todos vós que presidis aos
povos.

24 Eu vos direi o que é a sabedoria, e qual a sua O que é a
origem, • sabedoria.

e não vos encobrirei os segredos (de Deus).
Investigarei desde o princípio do seu nascimento, 
e porei às claras o seu conhecimento, 
e não me afastarei da verdade.

6, 15. Sentada. . Deus está sempre à porta do nosso 
coração, esperando ser recebido.

18-21. Há nestes versículos um incitamento a desejar a 
sabedoria, por meio duma argumentação chamada sorites, 
que é composta duma série de proposições, das quais a se 
gunda deve explicar o atributo da primeira, a terceira o atri 
buto da segunda, e assim por diante até chegar à conclusão 
que se procura.



Modo por 
que Salo 

mão adqui 
riu a sabe 

doria.

25 NSo acompanharei com a inveja devoradora : 
ela nada tem de comum com a sabedoria.

26 A  multidão dos sábios é a aalvacSo do mundo, 
e um rei sábio a prosperidade do seu povo.

27 Recebei, pois, a Instrução por meio das minlias
palavr®, 

e  tirareis proveito disso.
7— 1 Também eu por certo sou um liomem mortal, 

semelhante a todos os outros,
e da descendência daquele que primeiro foi formado 

de terra.
O meu corpo fo i formado no seio de minha mãe,

2 no ®paço de dez meses coagulado no sangue, 
feito do semen do homem e do pr® er conjugal.

3 E eu, tendo nascido, respirei o ar còmum (a todos). 
e caí sobre a m®ma terra (que os outros),
e soltei a primeira voz, como todos, chorando.

4 Envolto em fa lx ®  fui criado, e com grandes cui 
dados.

5 Nenhum rei teve outro géuero de na.scimento.
6 Há para todos o mesmo modo 

de entrar na vida e de sair dela.
Por isso pedi a prudência, e ela me foi dada;
Invoquei (o Senhor) e veio a mira o espirito da 

sabedoria.
8 Preferia-a aos ceptros e aos tronos,

e julgei que as riquezas nada valiam em sua com 
paração.

9 Nem pus em paralelo com ela as pedras mais pre-
cios®,

porque todo o ouro em sua compai-ação é um pouco 
de areia,

e a prata será co®iderada como lodo à sua vista.
10 Eu amei-a mais do que a saúde e que a formosura, 

e antes a quis ter que a luz,
porque a sua claridade é inextinguível.

11 Todos os bens me vieram juntamente com ela, 
e inumeráveis riquezas estão n ®  suas mãos.

7, 2. N o espaço de dez meses. Os meses entre os Hebreus 
contavam 29 e 30 dias. O nascimento da criança dava-se no 
décimo mês. contando o mês começado, como ainda hoje con 
tam os povos orientais.

3. Cai. . . Locução que designa o nascimento, aludindo ã 
completa impossibilidade do recém-nascido.

7. P o r  isso, sabendo eu que, apesar de rei, era semelhante 
aos outros, pedi. . .

8-11. A  sabedoria, isto é. a virtude, o bem mais precioso 
do homem.



12 Uegozijei-me com todos (este» bens) 
porque os conduz a sabedoria:
contudo eu ignorava que ela é a mãe de todos estes 

bens.
13 Eu a aprendi sem intenções reservadas, 

reparto-a com os outros sem Inveja,
e não escondo as suas riquezas.

14 Porque ela é um tesouro inesgotável para os homens; 
os que usam dela tornam-se participantes da ami 
zade de Deus,

recomendáveis ( ’á ele) pelos dons da doutrina.
15 Que Deus me conceda a graça de falar segundo

desejo,
e ter pensamentos dignos dos dons que reéebi, 
porque ele é o guia da sabedoria 
e  o director dos sábios.

16 Estamos na mão dele, nós e as nossas palavras, 
e toda a vossa sabedoria e habilidade no agir.

17 Foi ele que me deu a verdadeira ciência das coisas
que existem, 

para eu conhecer a constituição do universo, 
as propriedades dos elementos,

18 o princípio, o fim e o meio dos tempos,
as mudanças dos solstícios e as vicissitudes das 

estações,
19 os ciclos dos anos e a posição das estrelas,
20 a natureza dos animais e  os instintos dos brutos, 

ã força dos espíritos e os raciocínios dos homens, 
as variedades das plantas e as propriedades das

raízes.
21 (Eu  suma) aprendi tudo o que há escondido ou

descoberto,
porque a sabedoria, que tudo criou, mo ensinou.

22 Efectivamente há nela um espírito inteligente, santo. Natureza 
'único, multipllce, subtil, da^^be-
ágll, penetrante, imaculado, doíía.
claro, impassível, amigo do bem, agudo.
a quem nada pode impedir, benéfico,

12-14. Eu ignorava, quando pedia a Detis a sabedoria, que 
ela é mãe não sõ dos bens espirituais, mas também dos tem 
porais. A  sua oração tinha, pois, sido feita  sem egoismo, sem 
intenções reservadas.

14. Da doutrina que ensinaram.
15. Sem o auxilio de Deus o homem nem sequer pode 

exprim ir o seu conceito.
18. O princípio. . . O modo de organizar o calendário por 

meio da astronomia, que era uma ciência muito importante 
na antiguidade.



23 amigo dos homens, 
estável, seguro, tranqüilo, 
que tudo pode, tudo vê,
e que penetra todos os espíritos, 
os inteligentes, os puros, os mais subtis.

24 A  sabedoria é mais ágil que todo o movimento; 
tudo atravessa e penetra por causa da sua pureza.

25 Ela é um sopro do poder de Deus,
uma pura emanação da glória do Omnipotente: 
por isso não se pode encontrar nela a menor Im 

pureza.
26 Ela é o resplendor da luz eterna,

o espelho sem mácula da actividade de Deus. 
a imagem da sua bondade.

27 Sendo única, pode tudo; 
permanecendo a mesma, renova tudo;
através das gerações, transfunde-se nas almas santas, 
e forma os amigos de Deus e os profetas.

28 Com efeito. Deus sòmente ama aquele que habita
com a sabedoria.

29 Bla é  mais formosa do que o sol, 
supera o conjunto dos astros.
Comparada com a luz, ela vence,

30 porque à luz sucede a  noite,
mas a malícia nada pode contra a sabedoria.
8 —  1 (A  sabedoria) estende-se poderosa desde uma 

extremidade à outra, 
e dispõe todas as coisas com suavidade.

Bens e 2 Bu a amei e busquei desde a minha juventude,
vanta- procurei tomá-la como esposa,
labedol ® fiquel enamorado da sua formosura,

ria. 3 Ela mostra a nobreza da sua origem (nisto) em con 
viver com Deus 

e no amor que lhe tem o Senhor de todas as coisas.
4 Porque ela é conhecedora da ciência de Deus,

e é ela que escolhe as suas obras (as obras a rea 
lizar por Deus).

5 Se as riquezas se apetecem na vida,
que coisa há mais rica que a sabedoria, que faz

todas as coisas?

25-30. A  sabedoria c descrita nestes versículos como pro 
cedendo de Deus e irradiando desta fonte infinita de luz. As 
expressões empregadas dão-nos a ideia da procedência duma 
pessoa divina, da fonte mesma da divindade. Por isso S. Paulo 
(Hebr. 1, 3) definiu a pessoa do Verbq Divino quase com as 
mesmas expressões.



<; Se é a inteligência que opera,
quem. melhor que a sabedoria, é artífice de todos os 

seres?
Se alguém ama a justiça,
os frutos do seu esforço são virtudes.
Ela ensina a temperança e a prudência, 
a justiça e a fortaleza,
que é 0 mais útil que há na vida para os ho 

mens.
S Se alguém deseja^ima vasta ciência,

ela é que sabe o pâssado e que julga do futuro; 
penetra as subtilezas dos discursos e as soluções 

dos enigmas;
conhece os sinais e os prodígios, antes que eles apa 

reçam,
e 0 que tem de acontecer no decurso dos tempos e 

épocas.
1) Eu, pois, resolvl-me a tomá-la comigo por compa 

nheira da minha vida, 
sabendo que ela será para mim uma consellieira de 

todo o bem, 
e meu conforto nos cuidados e penas.

10 Graças a ela, terei glória énti-e os povos.
e, posto que jovem, (tere i) honra entre os velhos;

11 reconhecer-se-á a minha penetração nos julgamentos, 
e aparecerei admirável na presença dos poderosos.

12 Quando eu estiver calado, esperarão que fa le ; 
quando falar, olharão para mim com atenção.;
e, quando me alargar nos discursos, porão a mão 

sobre a boca.
13 Por ela terei a imortalidade,

e deixarei memória eterna aos vindouros.
14 Governarei os povos, e as nações me serão sujei 

tas.
15 Os reis ferozes temerão, quando ouvirem falar de

mim;
com o povo me mostrei benigno, e, na guerra, 

forte.

7. A justiça, isto é. a bondade moral compõe-se das qua 
tro virtudes fundamentais ou cardeais: temperança, que mo 
dera o uso dos prazeres; prudência, que indica o que se deve 
fazer e o que se deve evitar: justiça, em sentido estrito, que
leva a respeitar os direitos alheios: fortaleza, que vence as
dificuldades que se opõem à prática do bem. A  sabedoria é
a grande mestra de todos.

12. Actos de grande respeito e estima para quem fala.



A sabedoria 19 
é um dom 
de Deus.

Prece de 
Salomão 

a pedir a 
sabedoria.

16 Entrando em minha casa, encontrarei nela o meu
descanso,

porque o contacto com ela não tem uada de desa 
gradável,

nem a sua companhia nada de fastidioso, 
mas tudo é satisfação e alegria.

17 Meditando negt® coisas comigo mesmo, 
e considerando, dentro no meu coração.
que a imortalidade (fe liz ) se acha na união com 

a sabedoria, *
18 e que na sua amizade há um perfeito prazer.

e nas obras das suas mãos riquezas inexaurfveis. 
que no agsíduo comércio com ela se adquire a pru 

dência.
e uma grande glória na participação das suas 

palavras,
eu procurava-a por todos os lados para a tomar por 

minha companhia.
Eu era um menino de bom natural, 
e coube-me por sorte uma boa alma.

20 Ou antes, como era bom, 
entrei num corpo incontaminado.

21 Como sabia que não podia obter a sabedoria, se
Deus ma não desse,

—  e era já  prudência o saber de quem vinha este 
dom —
dirigi-me áo Senhor, fIz-lhe a minha súplica, 
disse-lhe de todo o meu coração ;
9 —  1 iTeus de meus pais e Senlior de misericór 

dia.
que fizeste tudo pela tua palavra, 
e que estabelec®te o homem, pela tua sabedoria, 
para ter domínio sobre as criaturas, que por ti 

foram fe it® , 
para governar o mundo com equidade e justiça, 
para sentenciar em Juízo com rectidão do coração.

19-21. Salomão tinha na alma e no corpo óptimas disposi 
ções para receber a sabedoria. Isto, porém, não bastava para 
o tornar digno dela; pediu-a por isso a Deus, como sendo 
um dom a que não tinha direito. —  No vers. 20 o sujeito lógico 
do discurso é a alma. Corrigindo propositadamente a lingua 
gem (ou antes. . .). o autor quer pôr em relevo que a parte 
principal do homem é a alma, e o corpo está subordinado a 
ela.



I (li'i-ine aquela sebedoria, que está sentada contigo no 
teu trono,

o ntto me queiras excluir no número dos teus filhos 
porque eu sou servo teu, filho da tua escrava, 
sou um homem fraco e de pouca dura, 
e pouco capaz de compreender o juízo e as leis. 

n Ainda que alguém seja perfeito entre os filhos dos 
homens,

se lhe faltar a tua sabedoria, será considerado como 
nada.

7 Escolheste-me para rei do teu povo.
e para juiz dos teus filhos e filhas.

H Mandaste-me edlficar um templo sobre o teu sant* 
monte,

e um altar na cidade da tua habitaçSo, 
conforme o modelo do teu santo tabernáculo. que 

preparaste desde o princípio.
1) Contigo está a sabedoria conhecedora das tuas obras, 

que se achou presente, quando formavas o universo, 
que sabe o que é agradável aos teus olhos, 
e o que é  recto segundo os teus preceitos.

10 Envia-a dos teus santos céus, 
envia-a do trono da tua glória,
para que esteja comigo, e  comigo trabalhe, 
para que eu saiba o que te é  agradável.

11 Ela sabe e compreende todas as coisas,
e me guiará nas minhas obras com prudência, 
e me protegerá com a sua glória.

12 Assim ser-te-ão agradáveis ás minhas obras, 
governarei o teu povo com justiça,
e serei digno do trono de meu pai.

13 Com efeito, qual é o homem que pode conhecer os
desígnios de Deus?

Quem poderá penetrar o querer do Senhor?

9, 4. Que está sentada. . . Outra passagem em que a sa 
bedoria é personificada, como estando sentada sobre o mesmo 
trono de Deus. É fácil passar daqui ao conceito duma pessoa 
distinta.

8. O templo de Salomão fo i construído sobre o monte de 
Sião (santo m onte), à semelhança do tabernáculo de Moisés, 
lu ja planta fo i dada pelo próprio Deus ao santo Legislador.

9. Deus, ao criar o mundo, tinha por assim dizer, ao seu 
lado a sabedoria, qual confidente e conselheira de todos os 
 Meus designios.

13-19. Outros motivos gerais: Sem a sabedoria, o homem, 
ser miserável, ignorante, não pode agradar a Deus.



14 Os pensamentos dos mortais são tímidos, 
e incertas as nossas concepcões,

15 porque o corpo, que se corrompe, torna pesada a
alma,

e a morada terrestre oprime o espírito que pensa 
em muitas coisas.

16 Mal compreendemos o que há na terra, e com tra 
balho encontramos o que temos ao alcance das 
nossas mãos.

Quem pode, pois, descobrir as coisas do céu?
17 E quem conheceu os teus desígnios, 

se tu lhe não deste a sabedoria,
e se do mais alto dos céus não enviaste o teu santo 

Espírito?
18 Assim se tornaram direitas as veredas daqueles que

estão na terra, 
e aprenderam os homens as coisas que te agradam,

19 e pela sabedoria foram salvos.

T E R C E I R A  P A R T E

A sabedoria salva os bons e castiga os maus

Adão, 10 — 1 Foi ela que guardou o primeiro homem for-
Caim e Noé. mado por Deus,

para ser o pai do gênero humano, 
quando foi criado sé ;

2 (fo i ela também que) o tirou do seu pecado.
e lhe deu poder para governar todas as coisas.

3 Logo que desta (sabedoria) se afastou o Injusto, na
sua ira,

pereceu por seu furor fratricida.
4 E quando, por causá dele, a água inundou a terra, 

a salvação velo ainda da sabedoria,
conduzindo o justo num lenho desprezível.

11-16. Não sabemos determinar o que mais convém fazer, 
porque o corpo, habitação da alma, com o peso da matéria põe 
grandes obstáculos ao livre e recto exercício do pensamento, 
dos actos espirituais.

10, 4. P o r  causa dele, por causa da corrupção da descen 
dência do in justo Calm, o dilúvio inundou a terra, e sòmente 
o justo  Noé fo i salvo dentro duma arca.



Também ela, quando as nagões, conspirando à uma Abraão.
para praticar o mal, foram confundidas, 

reconheceu o justo e conservou-o irrepreensível 
diante de De®, 

e manteve-o forte, apesar da ternura por seu filho.
C Poi ela que salvou o justo (do perigo), no meio da Lot.

ruína dos ímpios, 
quando ele fugia do fogo descido sobre a Pentápole.

7 Em testemunho da maldade (desses impios), per 
manece deserta a sua terra, que ainda fumega, 

e ®  árvores dão fru t®  que não amadurecem, 
e vê-se a ®tátua de sal, ainda de pé, memorial duma 

alma incrédula.
8 Com efeito, afastando-se eles da sabedoria, 

não só foram impedidos de conhecer o bem,
m ®  deixaram ainda a ®  viventes uma lembrança d.a 

sua loucura,
para que nâo pudessem ser esquecidos os seus 

pecados.
9 Porém a sabedoria livrou de dor® os que a servem. Jacob.

10 Foi ela que conduziu o justo por caminhos direitos
quando fugia da ira do seu irmão, 

e lhe mostrou o reino de Deus, 
e lhe deu o conhecimento d ®  cois® santas, 
e o enriqueceu nos trabalhos, 
e fez frutificar os seus esforços.

11 Ela auxiliou-o contra avarentos opressores 
e fez-lhe adquirir riquezas.

12 Guardou-o dos Inimigos,
defendeu-o d ®  que lhe armavam cilad®, 
deu-lhe a vitória num rude combate, 
para lhe ensinar que a piedade é mais poderosa que 

tudo.
13 Ela não d®amparou o justo vendido, 

mas lívrou-o do pecado,
desceu com ele à  prisão,

14 e não o desamp®ou n ®  cadeias,
até lhe depositar n ®  m ã® o eeptro do reino,
e o poder sobre os seus opressores,
até declarar mentir®os os que o tinham difamado.
e até lhe dar uma glória eterna.

5. Manteve-o forte, fie l em obedecer a Deus, apesar da 
sua ternura por seu filho  Isaac.

10-12. Referência a alguns factos da vida de Jacob. nar- 
iiidos no Gênesis: Fuga para a Mesopotãmia, visão de Betei, 
encontro com Esaú, astúcia de Labão, luta com o anjo.
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Através do 
deserto.

Castigo dos 5  
Egípcios.

Foi ela que livrou o povo justo e a linhagem irre 
preensível 

das nações opressoras.
Entrou na alma dum servo de Deus (Moisés) , 
e opôs-se, com prodígios e sinais, a reis formidáveis. 
Ela deu aos justos o galardão dos seus trabalhos, 
conduziu-os por um caminho admirável, 
serviu-lhes de cobertura durante o dia, 
e de luz de astros durante a noite.
Conduziu-os através do mar Vermelho, 
fê-los passar pelo melo de muitas águas.
Sepultou no mar os seus inimigos, 
e depois lançou fora (os seus cadáveres) do profundo 

dos abismos.
Por isso os justos levaram os despojos dos ímpios, 
celebraram, Senhor, o teu santo nome, 
e, unânimemente, cantaram a tua mão protectora, 
porque a sabedoria abriu a boca dos mudos, 
e tornou expeditas as línguas das crianças.
11 —  1 Foi ela que deu bom sucesso aos seus em 
preendimentos, por mãos dum santo profeta. 
Atravessaram um deserto desabitado, 
e em lugares ermos fixaram as suas tendas.
Fizeram frente aos seus inimigos, 
e repeliram os seus contrários.
Tiveram sede, e invocaram-te, 
è foi-lhes dada água duma rocha escarpada, 
refrigério de sede duma dura pedra.
Pois, por aquilo mesmo com que os seus inimigos 

tinham sido castigados, 
que fo i pela falta de água com que matar a sede, 
com essa os filhos de Israel se alegravam, tendo-a 

em abundância.
6 Por isso, quando àqueles faltou, 

tiveram-na eles em abundância.
7 Na verdade, em lugar das águas dum rio perene, 

turvadas por sangue impuro,
8 em castigo do decreto infanticida,

deste (ao teu povo) água abundante, contra toda a 
expectativa,

17. Deu aos justos, compensou os Hebreus daa fadigas qúe 
tinham suportado sem paga, dando-lhes os despojos dos 
Egípcios.

21. Os Hebreus no Egipto estavam mudos, por causa do 
seu aviltamento, não podiam levantar a voz. A  sabedoria 
abriu-lhes a boca para cantarem o hino do triunfo.

11, 1. Santo profeta, isto é, Moisés, que chefiou o povo 
no deserto.



»  mostrando por esta sede, que então liouve, 
de que modo 
castigavas os adversários.

10 Porque, quando foram provados,
recebendo, muito embora, um castigo com miseri 

córdia,
reconheceram de que maneira padeciam tormentos 

os ímpios, 
julgados na ira.

11 A  uns provaste como pai que corrige;
porém, aos outros castigaste, como rei severo que 

condena.
12 Quer ausentes quer presentes, eram igualmente ator 

mentados.
13 Foram tomados duma dupla amargura, gemeram 

com a lembrança das coisas passadas.
14 Pois, quando ouviam dizer que fora um bem para os

outros
o que para eles tinha sido tormento, 
logo sentiram o (braço do) Senhor.

I.') Aquele que tinham repelido e escarnecido,
foi, no fim do sucesso, motivo da sua admiração, 
quando sentiram uma sede tão difefente da sede dos 

justos.
lii Em castigo dos pensamentos loucos da sua iniqüi 

dade,
em virtude dos quais, errando, adoravam répteis 

irracionais e animais desprezíveis, 
enviaste contra eles uma multidão de animais estú 

pidos,
17 para que soubessem que cada um é punido com 

aquilo por que peca.
1.8 Não era difícil à tua mão omnipotente,

que formou o mundo de uma matéria informe, 
mandar - contra eles uma multidão de ursos ou de 

leões arremetedores, 
lU ou animais desconhecidos, duma nova espécie, cheios 

de furor,
que lançassem, respirando, um sopro flamejante, 
que exalassem um fumo infecto, 
ou despedissem dos olhos horrendas faíscas,

11. A uns, os Hebreus. . . Aos outros, os Egípcios.
13. As pragas do Egipto e os acontecimentos do mar 

Vermelho redundaram sempre em vantagem para os Hebreus.
15. Aquele. . . Moisés, antes exposto sobre as águas do 

Nilo, triunfou mais tarde de todas as posições dos Egípcios.
Diferente da sede dos justos, que fo i logo saciada’. — Os 

lustos, isto é, os Hebreus.
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Clemência 23 
divina.
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Os Cana- 
neus, como 
os E^pcios 
são casti 
gados com 
clemência.

capazes n ío  só de os exterminar com as suas mor 
deduras.

mas até de os fazer morrer de pavor com o seu 
aspecto.

Mas, mesmo sem nada disto, podiam ser mortos só 
com um sopro, 

perseguid® pela justiça 
e dissipados pelo sopro do teu poder.
Porém todas as coisas dispusetes com medida, conta 

e peso.
Porque só tu tens sempre à mão o supremo poder; 
e quem puderá resistir à força do teu braço?
Todo o mundo diante de ti é  como um pequeno grão 

na balança,
e  como uma gota de orvalho que cai, de madrugada.

sobre a terra.
Tu tens compaixão de todos, porque tudo podes, 
e não olhas para os pecados dos homens, para que 

façam penitência.
Tu amas tudo o que existe, 
e não aborreces nada do que fizeste; 
porque, se aborrecesses alguma coisa, não a terias 

nem criado.
E como poderia subsistir uma coisa, se tu o não 

quisesses?
Ou de que modo se conservaria o que por ti não 

fosse chamado?
És indulgente para com todas as criaturas, porque 

são tuas. 
ó Senhor, que amas a vida.
12 —  1 O teu espírito incorruptível está em todos os 

seres.
Por isso é que c® tig®  com brandura os que caem, 
e, advertindo-os das faltas que cometem, os exortas, 
para que, deixada a malícia, creiam em tl, Senhor. 
Tinhas horror aos antigos habitantes da tua terra 

santa,
porque praticavam obras detestáveis de magia, 
ritos ímpios,
cruéis morticínios de crianças,
(Jaziam) festins de entranhas, carne humana e 

sangue.
e iniciações em abomináveis mistérios.

21 Porém, todas as coisas. . . Deus não recorre a meios 
extraordinários quando os ordinários são suficientes para a 
execução dos seus desígnios.



(1 A  esses pais assassinos de seres indefesos, 
tu quiseste destruir peias mãos de nossos pais, 
a fim  de que esta terra, que é a mais estimada por ti, 
recebesse uma digna coiónia de fiihos de Deus.

K Mas ainda a esses (perversos) perdoaste como a 
homens.

e ihes enviaste as vespas como precursoras do teu • 
exército,

para que eias os exterminassem pouco a pouco.
I) Não porque não pudesses sujeitar pela guerra os 

ímpios aos justos, 
ou destruí-los duma vez pelos animais cruéis, ou 

com uma (só) palavra severa;
Ih mas, castigando-os pouco a pouco, davas-lhes lugar 

de fazer penitência, 
embora não Ignorasses que a sua raça era mú. 
que a malícia lhes era natural,
e que os seus pensamentos (perversos) jamais muda 

riam.
11 Com efeito a sua raça era maldita desde o princípio. 

Não era por temor de alguém que te mostravas indul 
gente com os seus pecados.

12 Porquanto quem te dirá a t l : Que fizeste tu?
Ou quem ousará opor-se às tuas sentenças?
Ou quem te acusará de fazeres perecer nações cria 

das por ti?
Ou quem virá defender contra ti a causa dos homens 

ímpios?
13 Não há outro Deus senão tu, que de todas as coisas

tens cuidado,
para mostrares que não há injustiça nos teus juízos.

14 Não há rei nem tirano que possa levantar-se contra ti 
a pedir contas daqueles que castigaste.

15 Porém, como és justo, todas as coisas governas
justamente, 

e condenar quem não merece castigo 
é uma coisa que consideras indigna do teu poder.

16 Porque o teu poder é o princípio da justiça,
e, por isso mesmo que és Senhor de tudo, te fazes 

indulgente com todos.

12, 8. Como a homens. . . frágeis, inclinados ao mal.
11.' Era maldita. . A  raça dos Cananeus tinha sido amal 

diçoada por Noé no seu primeiro progenitor (Gen. 9, 25).
16. O supremo domínio de Deus, sendo a raiz de todo o 

direito, é, por isso mesmo, o princípio e o fundamento da 
Justiça, que tem por missão defender os direitos.



17 Todavia mostras o teu poder, quando te não crêem
perfeitamente poderoso, 

e confundes os que o conhecem e têm audácia (de o 
desafiar).

18 Dominador da tua força julgas com bondade, 
e governas-nos com multa indulgência.
pois tens sempre em tua mão usar do poder quaudo 

quiseres.
19 Enslnaste ao teu povo por meio deste teu proceder, 

que o justo deve ser humano,
e deste a teus filhos a boa esperança 
de que dás tempo de fazer penitência, depois do 

pecado.
. 20 Se os inimigos dos teus servos, dignos de morte, 

puniste com tanta circunspecção e indulgência, 
dando-lhes tempo e ocasião de se poderem converter 

da sua maUcia,
21 com quanto cuidado não julgarás tu os teus filhos, 

a cujos pais concedeste com juramentos, a tua aliança
repleta de boas promessas?

22 Quando, pois, nos infliges algum castigo, açoutas os
nossos inimigos mil vezes mais, 

para que, quando julgamos, pensemos na tua bon 
dade,

e, quando somos julgados, esperemos na tua miseri 
córdia.

23 Por isso,, também, àqueles que viveram loucamente
no mal,

fizeste sofrer tormentos por meio das suas próprias 
abominações.

24 Porque andaram largo tempo vagabundos, no cami 
nho do erro,

tendo por deuses os mais vis de entre os animais, 
deixando-se enganar como meninos sem razão.

2õ Por isso, como a crianças insensatas, lhes deste um 
castigo irrisório.

26 Mas os que se não emendaram com ujna correcção 
irrisória,

experimentarão um castigo digno de Deus.

23. Os Egípcios, que viviam na loucura da idolatria, fo  
ram punidos por meio daqueles animais que adoravam como 
deuses.

25. As primeiras nove pragas foram como que uma zom 
baria.



I iTitados pelo que sofriam,
sentindo-se atormentados pelas mesmas coisas que 

julgavam deuses, 
iio verem que antes recusavam conhecer 
i-econheceram-no como x^erdadelro Deus.
Por isso caiu sobre eles o extremo da condenação.

sabedoria mostra que é uma grande loucura 
a idolatria

13 —  1 São insensatos por natureza todos os homens o  culto doa 
que ignoraram Deus, elementos,

e que pelos bens visíveis não chegaram a conhecer 
Aquele que é, 

nem, considerando as obr®, reconheceram o Artista.
Pelo contrário, tomaram o fogo, ou o vento, ou o 

ar veloz,
ou o círculo dos ®tros, ou a água impetuosa,
ou os luzeiros dos céus,
por deuses governador® do mundo.
Se eles, encantados com a beleza de tais coisas, as 

julgaram de®es, 
reconheçam quanto é melhor do que elas o seu 

Senhor,
porque fo i o Autor da beleza que criou todas estas 

coisas.
Ou, se eles se maravilharam do seu poder e força, 
entendam por elas que o que ®  fez é mais forte do 

que elas.
Com efeito, pela grandeza e beleza das criaturas 
se pode, por analogia, chegar ao conhecimento do 

seu Criador.
Todavia estes homens são menos repreensíveis, 
porque, porventura, caem no erro 
buscando a Deus e desejando encontrá-lo.
Ocupados uo exame das suas obras, 
são seduzidos pelo seu aspecto, pois são bel®  as 

coisas visíveis.
Mas, por outra parte, nem estes merecem desculpa,

27. Reconheceram o verdadeiro Deus, enquanto antes o 
negavam, mas não se submeteram à sua divina vontade.

13, 6. São menos repreensíveis em comparação de outros 
que, em assunto de tanta importância, nem ao menos inves 
tigam.
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porque, se chegaram a ter luz bastante 
para poderem conhecer o universo, 
como não descobriram mais flàcilmente o Senhor 

dele?
São desgraçados e fundam em coisa morta as suas 

esperanças,
aqueles quê chamaram deuses às obras das mãos 

dos homens,
ao ouro é à prata, trabalhados com arte, às figuras 

de animais, 
ou a uma pedra inútil, obra de mão antiga.
Um artista hábil corta do bosque um tronco fácil 

de trabalhar, 
dextramente lhe tira toda a casca, 
e, valendo-se da sua arte, 
faz uma peça útil para uso da vida.
O que sobrou da obra,
emprega-o para cozinliar a comida, com que fica 

saciado.
Quanto ao resto de tudo isto. que para nenlium uso 

é útil.
por ser um madeiro torto e cheio de nós. 
vai-o esculpindo nas horas livres, 
trabalhando-o com a arte que lhe é iiossivel. 
e dá-lhe feições dum homem, 
ou aspecto de algum vil animal.
Põe-lhe vermelhão, pinta-o de uma car encarnada, 
encobrindo todas as manchas que nele há.
Depois prepara-lhe um niclio conveniente, 
coloca-o numa parede, segui-ando-o com um prego. 
Usa com ele desta precaução, para que não caia, 
póis reconhece que (o deus) se não pode ajudar a 

sl mesmo:
Com efeito, é uma estátua, que precisa de apoio. 
Entretanto, quando o implora por causa dos seus 

bens, dos seus casamentos, ou 
não se envergonha de falar com o 

deira) que não tem vida 
e implora saúde a um inválido, 
pede vida a um morto 
invoca em seu socorro um débil.

dos seus filhos, 
(pedaço de ma-

9. Apresenta-se mais fàcilmente ao espírito a ideia de 
Deus do gue o conhecimento das leis naturais.

16-19. Na idolatria o homem auxilia mais o deus que este 
auxilia o homem.



II» para o bom suc®so duma jornada, recorre àquele 
que não pode andar;

(enfim ) para se®  negóci®, su® empr®as, e para 
o bom êxito de todas as suas obras, 

implora a quem nada pode fazer com as mãos.
14 —  1 Um outro ainda, fazendo tencão de se fazer L o u c u r a  

ao mar,a u  U10 .L, . . .  m v o c a
preparando-se para atrav®sar as impetuosas ondas, u m  id o io ,  

iuvoea um madeiro mais frágil do que o barco que e s ta n d o

n lovn
o u- d • 4. • embarcar.

Com efeito, a cobiça de ganhar inventou o navio,
e um artista pela sua sabedoria o fabricou.

:i Mas a tua providência, <5 Pai, é que o governa,
porque tu até no mar abriste caminho,
e uma Jerrota segurissima por entre as ond®,

t mostrando que és poderoso para salvar de todos (os
perigos),

ainda que alguém se meta no mar sem conhecimento 
da arte (ãe mareai-).

Queres, entretanto, que as obras da tua sabedoria 
não sejam vãs, 

e, por isso, os homens confiam a um pequeno lenho 
as suas vidas, 

e, atravessando o mar sobre uma embarcação, che 
gam a salvamento.

C Desta sorte, nos primeiros tempos, quando pereceram 
os soberbos gigantes, 

refugiou-se a esperança de toda a terra numa barca,
conservando para o mundo a semente das novas

gerações, 
graças ã tua mão que a governava.

7 O madeiro, do qual se faz bom uso, é bendito. Castigo
8 mas o ídolo, obra das mãos fdo homem)', úos

é  maldito, ele e o seu autor; e  d o s

este, poi-que de facto o fabricou, s e u s  a d o -

e aquele, porque, sendo uma coisa corruptível foi r a d o r e s .

chamado deus.

U , 2. Na fabricação dum navio manifesta-se mais habili 
dade que na fabricação duní ídolo.

3-6. Estes versículos são uma espécie de digressão sobre 
a providência de Deus para com os marinheiros, e contribuem 
também para provar a inutilidade dos idolos.

5. Não sejam vãs. A  navegação serve para fazer conhecer 
melhor as obras divinas, isto é, os vários produtos de cada 
região, e para os espalhar por toda a parte por meio do 
comércio.

6. A esperança ãe toda a terra. . . Noé com sua familia, 
depois do dilúvio, foram os únicos que ficaram para repovoar 
a terra.



9 Deus aborrece, de facto, igualmente o ímpio e a sua 
impiedade.

10 A  obra será castigada juntamente com o seu autor.
11 Por esta causa serão também julgados os Idolos das 

nagões,
porque, no meio da criacão de Deus, tornaraiu-se 

uma abominação, 
objecto de escândalo para as almas dós homens, 
e um laço para os pés dos insensatos.

12 A  ideia de fazer ídolos fo i o princípio da fornicação, 
1 oiat a. g ggg jQygnçjo fg } ^ perda da vida.

13 Bles não existiam no princípio, nem durarão sempre.
14 Foi a vaidade dos homens que os introduziu no 

mundo,
e por isso, em breve, se verá o seu fim, Uecidido por 

Deus.
15 Penetrado um pal de dor amarga, 

fez a imagem de seu filho, que prematuramente lhe
tinha sido arrebatado, 

e àquele, que não era mais que um morto, começou 
a adorar como deus, 

transmitindo aos seus servos ritos secretos e ceri 
mônias.

16 Depois, com o andar do tempo, firmando-se este 
ímpio costume,

foi observado como uma lei.
e por ordem dos príncipes foram também adorados 

os simulacros.
17 Aqueles que não podiam honrar em presença 

os que estavam distantes,
mandavam representar a sua figura que se acliava 

longe,.
mandavam fazer a imagem visível do Rei,- a quem 

queriam honrar, 
a fim de prestar àquele que estava ausente um culto 

tão zeloso como se estivesse presente.
18 A  ambição do artista 

excitou também este culto mesmo no espirito dos
que não conheciam o rei,

19 porque, desejando o artista agradar ao soberano, 
esmerou-se com a sua arte em tornar a representa 

ção mais bela qné a realidade;

11. Abominação, culto execrando.
12. Da fornicação, isto é, da idolatria.



20 o vulgo, seduzido pela beleza da obra,
tomou por um Deus aquele que até ali tinha hon 

rado como homem.
21 Isto fo i ocasião de queda para a vida (humana), 

(proveniente) de que- os homens, sujeitando-se â lei
da desgraça ou da tirania, 

deram às pedras e à madeira o nome incomunicá 
vel.

Como se não bastasse terem errado acerca do conhe- Efeitos 

cimento de Deus, ' ve1s°dt
os homens, vivendo em grande guerra de ignorância, idoiati-ia. 
deram o nome de paz a tão grandes males.

23 Sacrificando os seus próprios filhos, 
celebrando mistérios clandestinos, 
entregando-se a orgias desenfreadas de ritos estra 

nhos,
24 não conservam puros nem o seu proceder nem os

seu matrimônios, 
mas úm mata outro por traição ou o ultraja com o 

adultério.
Há em toda a parte, numa confusão completa, 
sangue, homicídio, furto, engano, 
corrupção, infidelidade, revolta, perjúrio, 
perseguição dos bons,

20 esquecimento dos benefícios,
contaminação das ahnas, crimes contra a natureza, 
instabilidade dos matrimônios, adultério e impudi- 

cícia.
27 Porque o culto dos ídolos sem nome

é o princípio, a causa e o fim de todo o mal.
28 Praticam loucuras enquanto se divertem, ou fazem 

vaticinios cheios de mentira,
ou vivem na Injustiça, ou juram falso sem escrú 

pulo.
29 Como depositam a sua confiança nos ídolos, que

não têm vida, 
esperam não receber punição de tais perjúrios.

30 Porém sobre eles virá o merecido castigo por ambos
estes crimes:

porque pensaram mal de Deus aderindo aos ídolos, 
e com fraude juraram injustamente, desprezando a 

santidade.

21. o  nome de Deus incomunicável a qualquer outro ser.
22. Em  grande guerra  interior, em grande corrupção de 

(o.stumes, causada pela ignorância de Deus.
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31 Não é o poder daqueles, por quem juraram, 
mas a pena devida aos pecadores 
que anda sempre no alcance da prevaricação dos 

injustos.
15 —  1 Mas tu, <5 Deus nosso, és benigno, verdadeiro 

e paciente, 
e tudo governas com misericórdia.

2 Ainda quando pecamos, somos teus, 
conhecendo o teu poder;
mas não queremos pecar, pois somos contados uo 

número daqueles que te pertencem.
3 Conhecer-te é a consumada justiça,

e conhecer o teu poder é a raiz da imortalidade.
4 Não nos têm feito cair no erro as invenções da arte

perversa dos homens, 
nem o estéril trabalho dos pintores: 
figura borratada de várias cores,

5 cuja vista excita a paixão dum insensato.
que se enamora duma figura inanimada duma ima 

gem morta.
6 Amadores do mal, são dignos de tais esperanças 

tanto os que os fazem, como os que os amam ou
adoram.

Um oleiro, amassando laboriosamente a terra mole, 
forma toda a sorte de vasos destinados aos nossos 

usos:
do mesmo barro faz vasos, 
que servem para coisas limpas, 
e outros igualmente para coisas que o não são.
O oleiro é o árbitro do uso que devem ter estes 

vasos.
Depois, com trabalho perverso, forma vã divindade, 

do mesmo barro, 
ele que pouco antes fora feito de terra, 
e que dentro em breve voltará a ela, donde foi 

tirado,
quando se lhe pedir conta da alma. que lhe tinha 

sido emprestada.

15, 4-6. Os Israelitas eram queridos de Deus, porque se 
não tinham deixado corromper pela idolatria; os pagãos desa- 
gradavam-lhe pelo motivo contrário.

8. A  alma, que dã a vida ao homem, é como um sopro 
da vida divina que lhe ío i comunicada. Por isso quando al 
guém morre, costuma dizer-se que rendeu, que restituiu a 
alma ao Criador, como se restitue uma coisa emprestada ao 
seu dono.



!) Todavia ele não se preocupa com o haver de morrer, 
nem com a brevidade da sua vida, 
m ®  rivaliza com os artífices de ouro e de prata; 
imita também os que trabalham em bronze, 
e põe a sua glória em fabricar figuras enganadoras.

10 O seu caração é cinza
a sua esperança é mais v il que a terra, 
e a sua vida é mais desprezível que o barro,

11 porque não conhece aquele que o formou, 
aquele que lhe inspirou uma alma activa, 
e lhe i®uflou o espirito vital.

] 2 Até julga que a nossa vida é um divertimento 
e a nossa existência um mercado lucrativo, 
porque, diz ele, é  preciso tirar proveito de tudo, 

mesmo do mal.
13 Sabe bem que peca mais do que todos os outros,

ele que forma da mesma matéria terrena vasos que 
bradiços e ídolos.

14 São, pois, todos muito insensatos, e mais desventu- Loucura

rados que a alma duma criança, p °es l^
os inimigos do teu povo que o oprimiram, culto aos

15 parque tomaram pror deuses a  todos os ídolos das ídolos das
nações, os quais náo podem usar dos olhos para ver, ®
nem do nariz para respirar, animais,
nem dos ouvidos para ouvir,
nem dos dedos d ®  mãos para palpar, 
eles, cujos pés não são capazes de andar.

10 Foi, com efeito, um homem que os fez,
e recebeu o espírito emprestado quem os formou.
De facto, nenhum homem poderá fazer um deus 

semelhante á si,
17 porque, sendo mortal, forma com ®  sua mãos iníquas

uma obra morta, 
ele mesmo vale mais do que os objectos que adora, 
porque, ao menos, tem vida, e e l®  nunca a tiveram.

18 Vai-se até ao ponto de adorar os mais repugnantes
animais,

que, comparados com os outros irracionais, são de 
pior condição do que eles.

19 Nada de belo há neles que faça nascer a afeição, 
como à vista de outros animais,
porque foram excluídos da aprovação e bênção de'

Deus.

13. Mais do gue todos os outros, pois sabe por experiên 
cia com que matéria v il fabricou os idolos, do mesmo modo 
(|ue um frágil vaso.

16. Semelhante a si, vivo e dotado de sentidos.
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IntervencãA fle Deus em favor dos Israelitas 
contra os Egípcios idólatras

16 —  1 Por isso foram justamente castigados por 
seres (visj semelhantes (aos que adoravam) 

foram atormentados por uma multidão de animais. 
Em lugar de tais penas, fizeste favores ao teu povo, 
satisfazendo o ardor do seu apetite, 
com um alimento maravilhoso, 
e dando-lhe por alimento codornizes.
Desta sorte, estando, muito embora, aqueles com 

vontade de comer, 
por causa do aspecto repugnante dos insectos envia 

dos contra eles, 
viram transformar-se em aversão o apetite do 

necessário,
enquanto que estes, postos em necessidade por pouco 

tempo,
saborearam depois um maa-avilhoso manjar.
Importava que sobreviesse uma ruína inevitável aos 

opressores,
e que aos outros sòmente se mostrasse de que modo 

eram atormentados os seus inimigos.
Com efeito, quando velo sobre eles o furor dos ani 

mais cruéis,
e eram mortos pelas mordeduras de serpentes tor 

tuosas,
a tua ira não durou até ao f im ;
eles só por pouco tempo foram perturbados.
para isso lhes servir de advertência;
tiveram um sinal de salvação
para os fazer lembrar dos mandamentos da tua lei.
Aquele que se voltava para o referido sinal,
não era curado pelo que via,
mas sim por ti, que és o Salvador de todos os homens. 
Com isto mostraste aos nossos inimigos, 
que és tu o que livras de todo o mal.

IG, 3. Aqueles, os Egípcios, estando famintos, perdiam o 
.apetite de comer, por causa do nojo que lhes causavam os 
animais vis que se lhes punham diante dos olhos, durante as 
pragas; enquanto que estes, os Hebreus. . .

4. E que aos outros. . . aos Hebreus, se fizesse compreen 
der melhor, por meio duma fome momentânea, quanto tinham 
sofrido os seus inimigos.

6. De serpentes mandadas no deserto contra os Hebreus 
que murmuravam (Num. 21, 4-9).

6. XJm sinal de salvação, que era a serpente de’ bronze.



!) Efectivamente aqueles foram mortos pelas morde 
duras dos gafanhotos e das moscas, 

e não se encontrou remédio para lhes salvar a 
vida.

porque eram diguos de ser assim exterminados.
10 Porém, quanto aos teus filhos, nem os dentes dos

dragões venenosos os puderam vencer, 
porque, sobrevindo a tua misericórdia, os curou.

11 Pois (sòmente). eram feridos a fim  de que se lem 
brassem dos teus preceitos, 

e logo ficavam salvos,
para que não sucedesse que completamente os esque 

cessem
e ficassem excluídos dós teus benefícios.

12 Não foi erva que os sarou, nem remédio algum,
mas sim a tua palavra. Senhor, que sara todas as 

coisas.
13 Tu, Senhor, és o que tens o poder da vida e da

morte,
e 0 que nos levas às portas da morte, e o que de lá 
nos tiras.

14 Um homem pode bem matar outro por malícia; 
porém, tendo saído o espirito, não o poderá fazer

voltar,
nem fará tornar a ahna que já  fo i recebida (na 

habitação ãos mortos).
15 À  tua mão é impossível escapar. Praga da

16 Por isso os ímpios que negavam conhecer-te, *o maná* 
pela fortaleza do teu braço foram açoitados,
sendo atormentados por chuvas extraordinárias, 
saralvas, implacáveis tempestades, 
e consumidos pelo fogo.

17 E o que nisto havia de mais admirável era que, na
água que tudo extingue, o fogo se ateava ainda 
mais,

porque o universo combate pelos justos,
18 Umas vezes amansava-se o fogo,

para não queimar os ánimais, que tinham sido envia 
dos contra os ímpios, 

e isto para que, vendo eles uma tal maravilha, 
reconhecessem que um juízo de Deus os perseguia.

19 Outras vezes o fogo, contra a sua virtude natural,
ardia na água, 

para consumir as produções duma terra iníqua.



20 Em contraposição de tudo isto alimentaste o teu
povo com alimento dos anjos, 

deste-lhe, sem trabalho, pão vindo do céu comple 
tamente preparado, 

que tinha em si toda a delícia e se acomodava a 
todos os gostos.

21 Este alimento mostrava a doçura que tens para com
teus filhos, 

pois, acomodando-se às vontade de cada um, 
transformava-se no que cada um queria.

22 A  neve e o gelo aturavam a violência do fogo sem
se fundirem,

para que soubessem que destruía os frutos dos Ini 
migos um fogo 

que ardia no meio da saraiva, 
que cintilava por entre a chuva.

23 fogo que, a seguir, esquecia a sua própria força, 
quando se tratava dos sustento dos justos.

24 A  criatura, servindo-te a ti. seu Criador, 
desenvolve a sua energia para atormentar os in

justos,
e abranda-a para fazer bem àquelés que em tl 

confiam.
25 Por Isto ela, transformando-se em toda a sorte de

obedecia à tua generosidade que tudo sustenta, 
acomodando-se ao desejo dos necessitados,

2G ã fim de que soub®sem os teus filhos, a quem 
amaste, Senhor, 

que não são os frutos naturais que sustentam os 
homens,

mas que é a tua palavra que conserva aqueles que 
crêem em ti.

^7 O que pelo fogo não podia ser devorado,
ao ser aquecido por um escasso raio do sol, imedia 

tamente se desfazia.
28 para ensinar a todos que é  preciso antecipar-se ao 

nascer do sol para te dar graça, 
e adorar-te desde o raiar da manhã.

20. Com 0 alimento dos anjos. Assim chama o sábio ao 
maná, tanto por ser um mantimento em certo modo celestial, 
caido do céu como orvalho, como pelo seu delicioso sabor, que 
bem se podia dizer que era feito por ministério dos anjos.

22-23. A neve e o gelo, isto é, o maná que é comparado 
a esta substância. O maná, que fundia com os primeiros raios 
solares, resistia miraculosamente ao fogo ordinário (esquecia 
a sua força ), o qual não poupava os frutos dos inimigos.

25. P o r  isto o maná, tua criatura. . .



29 A  esperança do ingrato fundirá como o gelo do 
inverno, 

e se perderá como água inútil.
17 —  1 Grandes são, Senhor, e impenetráveis os teus a  praga

jufzos; trevas
por isso as almas sem instrução se desgarraram. e as

2 Os maus, julgando poder dominar o povo santo. de° fogo* 
prisioneiros das trevas e encadeados, por uma longa

noite,
jaziam encerrados sob os seus tectos, 
fugindo (tentando fu g ir) à (tua) eterna providên 

cia.
3 Quando eles julgavam estar escondidos, 

com os seus pecados secretos,
sob 0 véu tenebroso do esqtiecimento, 
foram dispersados, horrendamente espavoridos e 

perturbados por espectros.
4 Nem a caverna, em que se tinham refugiado os guar 

dava do temor: 
ruídos aterradores ressoavam cm sua volta, 
e espectros melancólicos sinistramente lhes apare 

ciam.
5 Não havia fogo, por mais ardente que fosse, capaz

de lhes dar luz, 
nem as brilhantes chamas das estrelas 
podiam iluminar aquela horrorosa noite.

6 Só lhes aparecia um clarão repentino e temeroso; 
amedrontados por esta visão, cuja causa Ignoravam, 
julgavam mais formidáveis (do que eram) tais

aparições.
7 Então caíam por terra as ilusões das artes mágicas, 

e a sua sabedoria, pretensa sabedoria c,obria-se de
vergonhoso descrédito.

8 Os que prometiam banir os temores
e as perturbações das ahnas desfalecidas, 
esses mesmos estavam deprimidos, cheios dum medo 

ridículo.

17, 1. Almas sem instrução: os Egípcios que. depois de 
tantos avisos ,e prodígios, não creram em Deus nem lhe obe 
deceram.

2. As trevas, nona praga do Egipto.
3. A escuridão, de que os Egípcios tinham abusado para 

o crime, (14, 23) serviu-lhes de justo castigo.
7. Ficaram  impotentes para frustrar as pragas infligidas 

por Deus contra os Egípcios.



9 Ainda que nada de terrível os perturbasse,
assustados com a passagem dos animais e com os 

silvos das serpentes, 
morriam tremendo de medo,
e nem mesmo queriam ver o ar, que ninguém de modo 

algum pode evitar.
10 A  maldade é medrosa

e condena-sp por seu próprio testemunho; 
oprimida pela consciência, supõe sempre o pior.

11 O temor não é outra coisa
senão a privação dos socorros trazidos pela reflexão.

12 Quanto menor for, no fundo do coração, a esperança
de auxílio,

tanto maior o receio de ignorar a causa dos tor-, 
mentos.

13 Aqueles, pois, que, uessa noite verdadeiramente Im-
possibilitante, 

saída do mais baixo e profundo do orco, 
dormiam um mesmo sono,

14 umas vezes eram agitados por espectros aterradores, 
outras desmaiavam pelo desfalectmento do seu

espírito,
porque os sobressaltava um repentino e inesperado 

temor.
15 Depois disto, se algum deles, fosse quem fosse, caía

sem força,
ficava como preso e encerrado num cárcere sem 

ferros.
16 Tanto o camponês como o pastor,

ou o que se ocupava nos trabalhos do campo,
se eram assim surpreendidos,
ficavam sujeitos a uma necessidade Inevitável,

17 porque todos estavam ligados com uma mesma cadeia 
de trevas.
Ou fosse o vento quando assoprava, 
ou o suave canto dos pássaros entre os espessos 

ramos de árvores, 
ou a violência da água, correndo precipitadamente,

9. Nem mesmo queriam. . Os Egípcios, no meio do seu 
terror, nem sequer queriam lançar os olhos para o ar tene 
broso que os cercava.

13. Nessa noite  que tornava impossível a vida e que pa 
recia ter saído do inferno.

16. Sofria uma necessidade. . . As pessoas assim surpreen 
didas tiveram de ficar no meio do campo sem se poderem 
mover, até que o flagelo terminou.



18 ou o fragor das pedras que se despenhavam,
ou a carreira invisível de animais que saltavam, 
ou o forte rugido d ®  feras,
ou o eco que reboava na concavidade dos montes,
—  tudo os f® ia  desfalecer de terror,

19 Entretanto todo o resto do mundo estava alumiado
com uma luz clara, 

e ocupava-se nos seus trabalhos sem obstáculo algum.
20 Sòmente sobre eles pesava uma profunda noite, 

imagem das trevas que lhes estavam reservadas.
Mas eram a si mesmos mais insuportáveis do que

as próprias trev®.
18 —  1 Entretanto (Senhor) os teus santos tinham 

uma luz brilhantíssima;
(os Egípcios) ouviam a sua voz, porém náo viam a 

sua forma, 
e, ap®ar dos sofrimentos p®sados, 
proclamavam-nos i(aos Israelitas) venturosos.
Davam-lhes graç®  porque, depois de haverem sido 

ofendidos, 
não se vingavam,
e pediam-Uies perdão de os haverem tratado como 

inimigos.
3 Tu deste (Senhor), em vez das trev® , uma coluna

de fogo (aos teus fié is ), 
como guia num caminho desconhecido, 
como sol inofensivo na sua glori®a peregrinação.

4 Bem mereciam ser privados da luz 
e sofrer um cárcere de trevas,
aquel® que tinham encerrado em prisões os teus 

filhos,
por meio dos quais devia ser dada ao mundo a luz 

Incorruptível da tua lei. 
õ Quando e l®  resolveram matar os filhos dos jus- Morte 

tos, .dOB
e fo i salvo üm destes meninos que tinha sido ex- ** n itoí ' 

p®to,
tu Ih®  tiraste, p ® a  seu castigo, a multidão de seus 

filhos,
e juntos os destruístes no abismo das águas.

20. Mas eles eram a s i mesmos. . Não há maior tormento 
para a alma do qne o remorao causado pelas maldades 
próprias.

18, 5. üm  destes: Moisés.



6 Aquela noite tinha sido conhecida, de antemão por
nossos pais.

para que, sabendo eles com verdade a que promessas 
deram crédito, 

ficassem os seus ânimos mais corajosos.
7 E assim o teu povo esperou

a salvação dos justos e o extermínio dos injus 
tos.

8 Da mesma forma que tu castigaste os nossos adver 
sários,

assim também, chamando-nos a tl, nos engrande 
ceste.

9 Os justos, filhos dos bons, ofereciam-te, em segredo,
o sacrifício,

e estabeleciam de comum acordo este pacto divino: 
Que (no mundo) os santos participariam igualmente 

tanto dos bens como dos males, 
cantando já  os hinos de seus pais.

10 (Ao mesmo tempo) ouviam-se as vozes confusas dos
seus inimigos, 

e os lamentáveis prantos dos que clioravam a morte 
dos meninos.

11 Com a mesma pena foram afligidos o servo e o
senhor,

e o homem plebeu padeceu o mesmo que o rei.
12 Todos, igualmente,

tinham Inumeráveis mortos, feridos com a mesma 
morte.

Nem já os vivos bastavam para os enterrar, 
porque, num Instante, foi exterminada a parte mais 

nobre da nação.
13 Então os que tinham incrédulos, por causa dos

seus sortilégios, 
logo que sucedeu o extermínio dos primogênitos, 
confessaram que aquele era o povo de Deus.

14 Quando tudo repousava num profundo silêncio, 
e a noite estava no meio do seu curso,

15 a tua palavra omnipotente, baixando do céu, do
trono real,

saltou de improviso ao meio da terra condenada ao 
extermínio, como um implacável guerreiro,

6. A  noite da morte dos primogênitos e da saida dd 
Egipto tinha sido predita por Moisés aos Hebreus (Ex. 11, 4-11; 
12, 21-28).

9. Os justos, os Israelitas imolavam o cordeiro pascal 
no segredo das suas casas (Ex. 12, 1-28), e em seguida can 
tavam hinos sagrados.



16 levando, como aguda espada, o teu irrevogável
decreto;

estando de pé tudo encheu de morte, 
e, pisando a terra, chegava até ao céu.

17 Entao foram imediatamente perturbados por visões 
de sonhos horríveis,
e temores inesperados os assaltaram.

18 Arrojados para um lado e para outro, semimortos, 
manifestavam a causa da morte que os atingia.

19 As visões, que os perturbavam, tinham-lhes revelado
isso,

para nSo suceder que morressem sem saber 
a causa dos males que sofriam.

20 É verdade que também feriu os justos uma prova Flagelo
de morte, os°

e no deserto houve uma mortandade na multidão, israelitas, 
mas a (tvq,) ira não durou muito tempo.

21 porque um homem irrepreensível se apressou a inter 
ceder pelo povo, 

servindo-se das armas do seu ministério, 
a oração e a expiação do incenso.
Atalhou os progressos da tua ira e pôs fim ao fla  

gelo,
mostrando que era teu servo.

22 Não dominou a sedição com a força do corpo, nem
com o poder das armas, 

mas sim com a sua palavra deteve o (an jo ) exter- 
minador,

recordando os juramentos feitos aos patriarcas e a 
aliança.

23 Quando já  os mortos jaziam uns sobre os outros, 
ele, metendo-se de permeio, deteve a cólera
e  cortou-lhe o caminho que ia ter aos vivos.

24 Na vestidura talar que trazia estava simbolizado 
todo o mundo;
os nomes gloriosos dos antepassados estavam gra 

vados
nas quatro ordens de pedras (preciosas), 
e a tua soberania estava gravada no diadema da sua 

cabeça.

16. Até ao céu. Hipérbole para descrever o aspecto ter 
rível do anjo exterminador.

18. Por meio de todas as circunstâncias que acompanha 
vam este flagelo. Deus quis mostrar que era o seu autor.

20-21. A  mortandade in flig ida por causa da sedigâo de 
Coré (Núm. 16, 46-50) terminou depressa, devido à Intercessâo 
de AarSo.



25 Diante destas coisas retrocedeu o exterminador.
porque bastava esta sim ples am ostra da ira  divina. 

Passagem 19  —  1  M ®  sobre os ím pios desceu até  ao fln i 

verm™iho. ^ m isericórd ia,
porque Deus previa o seu futuro modo de proceder, 
isto é, que eles, depois de terem permitido (aos Is  

raelitas) que se fossem, 
de ®  terem, até, despedido com grande pressa, 
arrependidos disto, iriam em seu alcance*

3 Antes mesmo de haverem terminado o luto, 
quando choravam ainda junto dos sepulcros dos seus

mortos.
tomaram loucamente outra resolução : 
aos que tinham mandado embora com rogos, 
perseguiam depois como a fugitivos.

4 Levava-os a este (triste) fim uma fatalidade de que 
eram dignos,

fazia-lhes perder a lembrança do que lhes tinha 
acontecido, 

para que recebessem plenamente o castigo,
5  para que, enquanto o teu povo passava maravilho 

samente (o mar),
eles achassem uma morte estranha.

6 É que todas ®  tuas criaturas foram transformaxlas 
na sua natureza,

obedecendo aos teus mandados,
a fim de que os teus servos fossem conservados 

ilesos.
E assim uma nuvem fazia sombra ao seu acampa 

mento :
onde antes havia água, apareceu terra seca. 
e no Mar Atormelho uma passagem sem embaraço, 
e um campo viçoso emergiu das ondas impetuosas.

8 pelo qual p®sou todo 0 povo que era protegido pela 
tua mão,

espectador dos teus maravilhosos prodígios.
9 Alegraram-se como cavalos nas suas pastagens, 

e como cordeiros saltaram (ãe prazer), 
glorificando-te a ti. Senhor, que os tinhas livrado.

19, 4. Uma fatalidade, isto é. o endurecimento voluntário 
de Faraó e dos seus súbditos.

6. Em lugar das suas propriedades e eficiências naturais, 
toda a criatura tomava outras diversas, por uma ordem par 
ticular de Deus, que pode derrogar, em casos e para íins es 
peciais, as leis universais estabelecidas por ele no mundo. 
£ este o conceito de milagre.

9. Comparação poética para indicar a alegria dos Hebreus, 
ao serem libertados da escravidão do Egipto.



10 Hecoi-davam-se ainda do que tinha acontecido no
lugar do seu exílio, 

como a terra, em vez de outros animais, tinha pro 
duzido moscas, 

e, em lugar de peixes, o rio tinha lançado fora mul 
tidão de rãs.

11 Mais tarde viram uma nova casta de aves,
quando, levados pela gula, pediram manjares exqui- 

sitos:
12 para satisfazer ò seu desejo, Motivo do

vieram-lhes da banda do mar codornizes. *Egípcios°*
Porém sobre os (Egípcios) pecadores caíram castigos,
uão sem aqueles avisos, que antecipadamente lhes 

foram feitos pela violência dos raios.
Sofriam justamente segundo as suas maldades.

13 porque tinham mostrado uma violentíssima aversão
aos estrangeiros.

Houve, certamente, quem não quis recel)er estran 
geiros desconhecidos, 

mas estes (os Egípcios) reduziram à escravidão hós 
pedes benfeitores.

14 E não é tudo; aqueles têm uma desculpa,
porque receberam (desde o principio) como Inimigos 

os estrangeiros, 
l.õ enquanto que estes, depois de terem recebido com 

alegria
a homens que gozavam dos mesmos direitos que eles. 
os atormentaram com sofrimentos cruéis.

16 Por isso foram feridos de cegueira,
como aqueles o tinham sido à porta do justo (L o t), 
quando,, repentinamente cobertos de trevas, 
buscavam, cada um por seu lado, a entrada da sua 

porta.
17 Os elementos trocavam entre si suas propriedades, Para giori- 

conio na harpa os sons liudam de ritmo, conservando p®yp °d |us
a mesma tonalidade. mudou a

É o que se pode ver claramente pela experiência.
18 Os animais terrestres tornavam-se aquáticos, 

e os que nadam passavam para a terra.

13. Mais detestável que a dos Sodomitas (Gén. 19, 1 
e seg.»).

18. O milagre não perturba o concerto harmonioso pro 
duzido pelas leis físicas do universo, mas intervém apenas 
como uma variante na harmonia. Assim como um músico hábil, 
sem mudar as cordas do seu instrumento, sabe produzir har 
monias diversas, assim Deus, sem mudar a natureza das coi 
sas criadas por ele. sabe tirar delas efeitos diversos.

elementos.



19 o  fogo, excedendo a sua virtude, ateava-se mais no
meio da água, 

e esta esquecia-se da natureza que tem de o apagar.
20 As chamas, pelo contrário, nSo ofendiam as carnes 

dos frágeis animais que andavam entre elas,
nem dissolviam aquele delicioso manjar, 
que se desfazia tão fàcilmente como o gelo.
Em todas as coisas, Senhor, tu glorificaste o teu 

povo,
honraste-o, não o desprezaste,
assistindo-lhe em todo o tempo e ein todo o lugar.



ECLESIÁSTICO
PRÓLOGO (* )

Muitos e excelentes ensinamentos nos foram  
transmitidos pela lei, pelos profetas e por outros 
escritores que vieram depois deles, o que torna 
Israel digno de louvor por sua doutrina e sua sabe 
doria, visto que não sòmente os autores destes dis 
cursos tiveram ãe ser instruídos, mas também os 
próprios estrangeiros se podem tornar (por meio 
les) muito hábeis tanto para falar como para es 
crever.

P o r  isso Jesus, meu av6, depois de se ter apli 
cado com grande cuidado d leitura da lei, dos p ro 
fetas e dos outros livros, que nossos pais nos le 
garam, quis também escrever alguma coisa de fo r  
mação moral e de sabedoria, a f im  de que aqueles 
que desefam aprender, instruindo-se por meio deste 
livro , se possam aplicar, cada ves mais, ã reflexão e 
progridam  numa vida conforme com a lei.

Eu vos exorto, pois, a v ir  com benevolência 6 
a empreender esta leitura com uma atenção par 
ticu lar e a perdoar-nos, se algumas vezes parecer 
que, ao reproduzir este retrato da sabedoria, fomos 
incapazes de dar sentido (claro) das expressões, por 
que as palavras hebraicas perdem m uito da sua 
força, quando trasladadas para outra Ungua. E  não 
se dá isto só com este livro , pois a própria  lei, os 
profetas e os outros livros são m uito diferentes, 
quando se compara a versão com o original. Tendo 
eu chegada ao Egip to, no ano trigésim o oitavo do 
reinado de Ptolom eu Evergetes, e tendo-me lá con 
servado durante muito tempo, encontrei este livro  
que lá havia sido deixado, e cufa doutrina não era 
para desprezar. P o r  isso fu lguei ú til e necessário 
empregar um certo cuidado e trabalho em tradu 
z ir  este liv ro : e assim, com muitas vigílias, durante 
esse tempo, empreguei o meu estudo em concluir e 
publicar este livro  para os que querem reflectir e 
aprender como se devem regular os costumes, se 
tomaram a resolução de viver segundo a le i do Se 
nhor.

(• ) Este prólogo c do tradutor que fez a versão grega 
deste livro.

Não é considerado como canônico, isto é. como fazendo 
parte das Escritas inspiradas.

Tem grande importância, não só porque nos indica a 
data da composição e da tradução da Eclesiástico, mas tam 
bém porque nos mostra que. no século I I  antes de Cristo, os 
livros sagrados do Antigo Testamento se dividiam em três 
classes; A  lei, os profetas e outros escritores.



P R I M E I R A  P A R T E

Origem da 
sabedoria: 

sua difusão.

10

A sabedoria 
e o temor 
de Deus. 12

13

Origem e natureza da sabedoria; devemos 
aprender na sua escola

1 —  1 Toda a sabedoria vem do Senlior Deu.s, 
e eom ele esteve sempre e existe antes de todo.s os 

séculos.
A  areia do mar. as gotas da cluiva. 
e os dias do tempo, quem os pode contarV 
A  altura do céu, e a extensão da terra, 
e a profundidade do abismo, quem os pode medir? 
Quem pode penetrar a sabedoria de Deus. a qual 

precede todas as coisas?
A  sabedoria foi criada antes de tudo, 
e a luz da inteligência existe desde a eternidade. 
A  fonte da sabedoria é o Verbo de Deus nos céns. 
e os seus caminhos são os mandamento.s eternos.
A  quem foi descoberta a raiz da sabedoria, 
e quem conheceu os seus profundos desígnios?
A  quem fo i revelada e manifestada a ciência da 

sabedoria?
E quem compreende a multiplicidade dos seus passos? 
Um só, que é o altíssimo Criador omnipotente. 
rei poderoso,, sumamente terrível, 
que está assentado sobre o seu trono. Deus domi 

nador.
Foi ele que a criou no Espírito Santo, 
e que a viu, contou e mediu.
Ele a difundiu por todas as suas obra.s. 
e por toda a carue, segundo a medida da sua libe 

ralidade, 
e a comunicou aos que o amam.
O temor do Seuhor é  glória e honra, 
alegria e coroa de regozijo.
O temor do Senhor deleita o coração, 
e dará alegria, gozo e larga vida.
Aquele que teme ao Senhor eucontrar-se-á bem no 

fim,
será abençoado no dia da sua morte.

1, 2. Coisas que o homem mais hábil não pode enume- 
mas que a sabedoria divina conta fàcilmente.
5. Os seus caminhos, as suas obras.
9. Que a viu. Tendo-a criado, conhece-a profunda 

mente.
10. P o r  toda a carne, por todos os mortais.



14 O amor de Deus é uma sabedoriíi digna de ser hon-
i-ada.

15 Aqueles a quem ela se manifesta, 
amam-na logo que a vêem,
desde que reconhecem as maravilhas que opera.

16 O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. 
Forma-se com os homens fiéis no ventre de sua mãe, 
anda com as mulheres (santas e) escolhidas,
vê-se em companhia dos justos e dos fiéis.

17 O temor do Senhor é a religião da ciência.
18 Esta religião guarda e santifica o coração, 

dá-lhe satisfação e alegria.
19 Quem teme o Senhor encontrar-se-á bem. 

no dia da sua morte será abençoado.
20 O temor de Deus é a plenitude da sabedoria, 

e os seus frutos saciam (o que a possui).
21 Ele encherá toda a casa (do sábio) com os seus

produtos, 
e os celeiros com os seus tesouros.

22 O temor do Senhor é a coroa da sabedoria; 
ele dá a plenitude da paz e frutos de salvação.

23 Ele viu a sabedoria e contou-a; 
ambas as coisas são um dom de Deus.

24 A  sabedoria espalha a ciência e a luz da prudência, 
e exalta a glória dos que a possuem.

25 A  raiz da sabedoria é temer ao Senhor; 
os seus ramos são de muita dura.

26 Nos tesouros da sabedoria acham-se a inteligência e
a religião da ciência; 

mas para os pecadores a sabedoria é uma coisa 
execrável.

27 O temor do Senhor expulsa o pecado:
28 quem não tem este temor não poderá ser justo, 

porque a sua cólera será a sua ruina.
29 O homem paciente sofrerá áté um certo tempo, 

e depois ser-lhe-á dada a alegria.
30 O homem de bom senso reterá em si mesmo as suas

palavras até ao devido tempo, 
e os lábios de muitos publicarão a sua prudência.

31 Sábias sentenças estão encerradas nos tesouros da
sabedoria;

0 pecador, porém, detesta o culto de Deus.

25. Do temor de Deus nasce a ciência prática, que traz 
consigo a virtude e a santidade: e os ramos, que são as 
boas obras, produzem uma recompensa eterna.

28. A cólera, não sendo dominada pelo temor de Deus, 
levará piontamehte ao pecado.



Aproxl- 
mcmo-nos 
de Deus 
com sim 
plicidade 

de 
coração.

Paciência 
na tr i 

bulação.

Confiança 
cm ,Deus 

misericor 
dioso.

33 Filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria.
observa os mandamentos, 

e Deus ta dará.
34 Porque o temor do Senhor é a sabedoria e a dis 

ciplina,
35 e o que lhe agrada é a £é e a mansidáo ;

ele encherá os tesouros daquele (que as possui).
36 Não sejas rebelde ao temor do Senhor,

e não te aproximes dele com um coração dobre.
37 Não sejas hipócrita diante dos homens,

e não te sejam os teus lábios motivo de queda.
38 Tem cuidado com eles para que não caias 

e não desonres a tua alma,
39 para que Deus não descubra os teus segredos, 

e  não te lance a terra no meio da assembleia,
40 por te teres aproximado do Senhor com disposição

maligna,
e por teres tido o teu coração cheio de dolo e de 

engano.
2— 1 Meu filho, se entrares no serviço de Deus, 
persevera firme na justiça e no temor, 
e prepara a tua alma para a prova.
Humilha o teu coração e tem paciência, 
inclina o teu ouvido e recebe as palavras da sabe 

doria,
e não te precipites no tempo do infortúnio.
Sofre as demoras de Deus; 
consèrva-te unido a Deus, espera pacientemente, 
para que no fim a tua vida cresça.
Aceita (ãe boamente) tudo o que te suceder, 
aguenta-te no sofrimento, 
no tempo da humilhação tem paciência, 
porque no fogo se prova o ouro e a prata, 
e os homens amados (ãe Deus provam-se) no cadinho 

da humilhação.
Confia em Deus, e ele te salvará, 
dirige bem o teu caminho e espera nele; 
conserva o seu temor aCé à velhice.
Vós, os que temeis o Senhor, esperai a sua miseri 

córdia
e não vos desvieis dele, para não caircles.

39-40. Deus costuma castigar nesta vida os hipócritas, 
permitindo que se tornem públicas as suas iniquidades e que 
fiquem cobertos de ignominia.

2, 2. Não te precipites a  tomar ou a mudar as tuas reso 
luções, porque, no tempo da tribulação. o abatimento pode 
levar-nos a dar um passo falso ou prejudicial.



8 Yós, os que temels o Senhor, tende fé  nele, 
e não se perderá a vossa recompensa.

9 Vós, os que temels o Senhor, esperai nele:
para vossa consolação virá sobre vós a sua miseri 

córdia.
10 Vós, os que temels o Senhor, amai-o, 

e os vossos corações serão alumiados.
11 Considerai, filhos, as gerações humanas,

e sabei que ninguém, que esperou no Senhor, foi 
confundido.

12 Quem permaneceu firme nos seus mandamentos, e
fo i desamparado?

Ou quem o invocou, e fo i dele desprezado?
13 Porque Deus é bom e misericordioso,

e perdoará os pecados no dia da tribulação; 
ele é o protector de todos os que o buscam em 

verdade.
14 A i do coração dobre, dos lábios criminosos, 

das mãos que fazem o mal,
do pecador que anda sobre a tefra por dois cami 

nhos !
15 A i dos fracos de coração, que não confiam em Deus. Coragem: 

e que, por isso, não serão protegidos por e le !
16 A i dos que perderam a paciência, 

que deixaram os caminhos rectos.
e se extraviaram por veredas malignas!

17 Que farão eles, quando o Senhor começar a exami 
nar (tudo) f

18 Os que temem o Senhor não são incrédulos à sua
palavra,

e os que o amam continuam no seu caminho.
19 Os que temem o Senhor procuram o que lhe é agra 

dável,
e os que o amam saciam-se da sua lei.

20 Os que temem o Senhor preparam os seus corações, 
e santificam as suas aUnas na sua presença.

21 Os que temem o Senhor, guardam os seus manda 
mentos,

e têm paciência até que lance os olhos sobre eles, 
dizendo: Se não fizermos penitência, 
cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos 

homens.
23 Porque, na medida em que é elevada a sua grandeza, 

assim o é a sua misericórdia.

20. Preparam os seus corações para se tornarem dignos 
das graças divinas.



Deveres 3 —  1 Os filhos ciíi sabedoria foriiiiiiii assembleia
dos justos,

seus pais. e O povo que constituem e obedieiicia e amor (ãe
Deus).

2 Ouvi, filhos, os preceitos do vosso pai, 
e procedei assim para que sejais salvos.

3 Porque Deus quis honrar o pai pelos fillios.
e firmou cuidadosamente sobre eles a autoridade da 

mãe.
4 O que ama a Deus implorará o perdão dos seus

pecados,
e se absterá de tornar a cair neles, 
e será ouvido na sua oração de todos os dias.

5 Como quem acumula tesouros, 
assim é aquele que honra sua mãe.

6 O que honra seu pai encontrará alegria nos sens
filhos,

e será atendido no dia da sua oração.
7 O que honra seu pai viverá uma vida larga: 

e consola sua mãe quem obedece a seu pai.
8 O que teme 0 Senhor honra seus pãis;

e servirá, como a senhores, aos que o geraram.
9 Honra ten pai por acções, por palavras e com' toda

a paciência,
10 para que venha sobre ti a sua bênção,

e esta bênção permaneça contigo até ao fim,
11 A  bênção do pai torna firmes as casas dos fillios, 

e a maldição da mãe deita-as abaixo pelos alicer 
ces.

12 Não te glories com aquilo que desonra teu pai. 
porque a sua ignomínia não é glória para ti.

13 Com efeito, a glória do homem provém da honra de
seu pai,

e um pai sem honra é a vergonha de seu filho.
14 Filho, ampara a velhice de teu pai. 

não o entristeças durante a sua vida.
15 Se o seu espírito se for enfraquecendo, suporta-o. 

não o desprezes por teres mais vigor do qne ele. 
pois a caridade exercida cora teu pai, não ficará no

esquecimento.
16 Serás recompensado por teres suportado os defeitos

de tua mãe :

3, 9. Com toda a paciência, ainda que tenham gênio iras-
cível.



17 II tua casa prosperará na justiça, 
e no dia da tribulação (Deus) se lembrará de ti; 
os teus pecados se desfarão como o gelo em pleno

sol.
18 Como é infame aquele que desampara o seu pa i!

E como é amaldiçoado de Deus o qne exaspera sua 
mãe!

19 Filho, leva ao cabo as tuas obras com mansidão, Mansidão e 
e atrairás não só a estima, mas também o amor dos humiiSade.

homens.
20 Quanto maior és, mais te deves humilhar em todas

as coisas, 
e acharás graça diante de Deus;

21 Porque só o poder de Deus é que é grande,
•e é pelos humildes que ele é honrado.
Não procures saber o que excede a tua capacidade, Contra a vã 

e não especules o que ultrapassa as tuas forças 
(intelectuais) , 

mas pensa sempre no que Deus te mandou, 
e não tenhas a curiosidade de conhecer demasiado 

número das suas obras.
23 Porque não te é necessário

ver com os teus olhos o que está escondido.
24 Não te apliques a esquadrinhar eom ânsia as coisas

inúteis,
e não tenhas a curiosidade de conhecer demasiado 

número das obras de Deus.
25 De facto, muitas coisas te foram reveladas, 

que excedem o espírito humano.
26 A  muitos enganaram as suas opiniões, 

e o seu sentir reteve-os na vaidade.
27 O coração duro será oprimido de males no fim (da Coração

vida) ;  e coia-
, ' . , çao bona

aquele que ama o perigo perecera nele.
28 O coração que anda por dois caminhos, não será

bem sucedido, 
e 0 depravado de coração achará neles a sua ruína.

29 O coração perverso será oprimido de dores, 
e o pecador ajimtará pecados sobre pecados.

30 A  assembleia dos soberbos é incurável,
porque a planta do pecado se arreigará neles, sem 

que o notem.

22-25. É um dever imposto à nossa limitada inteligência 
não ter a pretensão de compreender tudo, principalmente em 
assuntos leligiosos. Ê grande ventura termos conhecimento 
deles, ainda que os não saibamos explicar.



31

32

CaridadeSS
com os 
pobres.

10

11

O coração do sábio manifesta-se pela sabedoria, 
e o ouvido dos bons escuta a sabedoria com grande 

avidez.
O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado, 
e é bem sucedido nas obras de justiça.
A  água apaga o fogo ardente, 
e a esmola resiste aos pecados.
Deus contempla aquele que pratica a misericórdia 
e lembra-se dele para o futuro,
e (assim, o misericorãioso) no tempo da desgraça 
encontrará um apoio.
4 — 1 Filho, não prives o pobre da sua esmola, 
não apartes dele os teus olhos.
Não desprezes aquele que tem fome, 

nem exasperes o pobre na sua necessidade.
Não aflijas o coração do desventurado, 
e não retardes a esmola ao necessitado.
Não rejeites a petição do atribulado, 
nem voltes a cara ao pobre.
Não afastes os teus olhos do indigente, para que 

não se irrite,
uem dês ocasião, aos que te pedem, de te amaldiçoar 

por trás,
porque será ouvida a imprecação daquele que te 

amaldiçoa na amargura da sua alma ; 
o seu Criador o ouvirá.
Mostra-te afável no ajuntamento dos pobres; 
humilha a tua alma diaute dum ancião; 
abaixa a tua cabeça diante dos grandes.
Aplica o ten ouvido ao pobre, sem enfado, 
paga a tua dívida,
dá-lhe mansamente uma resposta serena.
L ivra da mão do soberbo o que padece injúria, 
e, quando julgares (uma causa), não o faças com 

aspereza.
(N c julgar) sê misericordioso com os órfãos como 

nm pai,
e como um marido para com a sua (pobre) mãe,
e serás como um filho obediente do Altíssimo,
que se compadecerá de ti, mais do que uma mãe.

4, 6. Se o pobre 6 virtuoso e sofre com paciência, isto 
Rjcsmo ê uma tácita imprecação contra o rico Que o despreza. 
Se o pobre é mau, apesar de Deus condenar a sua impaciên 
cia. ouve todavia as suas imprecações contra o rico desu 
mano.



12 A  sabedoria infunde vida a seus filhos, a 
toma debaixo da sua protecção os que a buscam, 
vai adiante deles no caminho da justiça.

13 O que a ama, ama a vida,
e os que fazem vigílias para a encontrar gozarão da 

sua doçura.
14 Aqueles que a possuírem, terão a vida (eterna) por

herança,
e onde ela entrar, Deus abençoará tudo.

15 Os que a servem, serão obedientes ao Santo, 
e Deus ama os que a amam.

16 Aquele que a ouve, julgará as nações,
e o que tem os olhos fixos nela permanecerá se 

guro.
17 Se tiver confiança nela, herdá-la-á,

e a sua posse será confirmada em seus filhos.
18 Porque ela anda com ele na prova, 

e o escolhe entre os primeiros.
19 Ela fará vir sobre ele o temor, o medo e a prova; 

atormentá-lo-á com a tribulação da sua disciplina, 
até que o experimente nos seus pensamentos,
e se fie  na sua alma.

20 Então ela o porá firme, encaminhar-se-á directa-
mente a ele, 

enchê-lo-á de alegria,
21 descobrlr-lhe-á os seus segredos,

e o enriquecerá com um tesouro de ciência e de inte 
ligência da j® tiça.

22 Porém, se ele se extraviar, ela o abandonará 
e o entregará nas mãos do seu inimigo.

23 Filho, aproveita o tempo, foge do mal.
24 Não te envergonhes de dizer a verdade, para bemFianqueza

da tua alma. falar.

25 Há vergonha que f ®  cair em pecado,
e há vergonha que traz consigo glória e graça.

26 Não fa ç®  acepção de pessoas com prejuízo teu. 
nem mintas à custa da tua alma.

27 Não respeites o teu próximo na tua queda.

15. Ao Santo por essência.
18-22. Proceder habitual da Sabedoria divina para com 

aqueles que se entregam a ela. Sofrem várias trlbulações 
para se purificarem, tornando-se assim de cada vez mais dignos 
de Deus.

20. O poTú f irm e  na virtude.
27. Na tua queda. «Nâo respeitar os superiores até ao 

lionto de pecar para lhes agradar». (F illion ).



28 Não retenhas a palavra quando ela pode ser salutar. 
Não escondas a tua sabedoria pela tua vaidade.

29 Com efeito, a sabedoria dá-se a conhecer pela língua; 
o bom senso, a ciência e  a doutrina mostram-se na

palavra do homem cordato; 
a firmeza (-inanifeslase) nas obras de justiça.

30 Não contradigas de modo algum a verdade; 
confiinde-te da mentira em que tenhas caído por

ignorância.
31 Não te envergonhes de confessar os teus pecados, 

luas não te submetas a ninguém que te leve a pecar.
32 Não resistas cara a cara ao bomem poderoso, 

não te oponhas à corrente do rio.
33 Combate pela justiça para (salvares) a tua vida, 

peleja até à moa-te pela justiça,
e Deus combaterá por ti contra os teus inimigos.

34 Não sejas precipitado em falar,
e (ao mesmo tempo) remisso e negligente nas tua:  ̂

obras.
35 Não sejas como um leão na tua casa,

fazendo tropelias contra os teus domésticos e opri 
mindo os teus súbditos.

36 A  tua mão não esteja aberta para receber, 
e fechada para dar.

Confianças 5 — 1 Não te fies nas riquezas iníquas
falsas. g não digas: eu tenho bastante com que viver —

porque de nada te aproveitará isto no dia do castigo 
e da escuridão.

Não te abandones, quando te sentires forte, 
aos maus desejos do teu coração.

3 e não digas: Como sou poderoso!
Quem poderá obrigar-me a dar contas das minhas 

acções?
Cora efeito Deus exercerá a sua vingança.

4 Não digas; Eu pequei; e que mal me veio dai ? —
porque o Altíssimo é lento em punir (os crimes).

õ Não estejas sem temor da ofensa que te foi per 
doada,

e não ajuntes pecados sobre pecados.
6 Não digas; A  misericórdia do Senhor é grande,

ele se compadecerá da multidão dos meus itecados.

32. Não te oponhas. . Metáfora para dizer: Não queiras 
fazer o impossível.

5, 4-7. É um grande abuso pecar, confiando no perdão, 
fazendo da bondade de Deus um motivo para pecar mais se 
guramente. Deus é misericordioso, mas também é justo, e 
por Isso castiga o pecado.



Porque a sua misericórclia e a sua ira estão perto 
uma da outra, 

e a sua ira olha para os pecadores.
S Não tardes em te converter ao Senhor, 

não o difiras de dia para dia,
0 porque virá de improviso a sua ira, 

e no dia do castigo te perderá.
10 Não andes inquieto por (amor de) riquezas injustas, 

porque elas não te aproveitarão no dia do castigo e
da escuridão.

11 Não te voltes a todo o vento. Sabedoria
e não andes por todos os caminhos. -
porque é assim que todo o pecador de língua dohre

se dá a conhecer.
12 Sê firme no caminho do Senhor,

na sinceridade dos teus sentimentos e conhecimentos, 
e  que a palavra de paz e de justiça te acompanhe 

sempre.
13 se manso para ouvir a palavra, a fim tle que a

entendas;
então darás com sabedoria uma resposta justa.

14 Se tens inteligência, responde ao teu próximo; 
se não, põe a tua mão sobre a tua boca,
para que te não suceda ser surpreendido numa pala 

vra indiscreta e cair em confusão, 
lõ  A  honra e a glória acompanham o falar do liomem 

sensato,
mas a língua do imprudente Ó a sua ruína.

IG Qne ninguém te chame intriguista,
e que nâo te veuha a tua língua a ser imi laço e um 

motivo de confusão.
17 Porque sobre o ladrão virão a confusão e o arre 

pendimento, 
e sobre a língua dobre uma nota de infâm ia; 
ao mexeriqueiro (estão reservados) o ódio, a inimi 

zade e a contumélia.
18 Faze igualmente justiça aos pequenos e aos grandes.

6 —  1 De amigo não te tornes inimigo do teu pró-Perigos do 
ximo, orgulho.

porque o mau terá por sorte a vergonha e a igno 
mínia,

como todo o pecador invejoso e de lingua dobre.

11-12. Não devemos proceder segundo a oportunidade do 
momento, mas segundo os nossos sentimentos rectos, segundo 
normas íi.xas de vida virtuosa.



2 fíSo te eleves como um touro no pensamento do teu
coração,

paxa não suceder que a tua loucura quebre a tua 
força,

3 consuma ®  tuas fo lb ®  e perca ®  teus frut®,
e tu venh® a ficar como uma árvore seca no deserto.

4 A  alma maligna perderá aquele que a tem, 
torná-lo-á a alegria d ®  seus inimigos.
e  conduzl-lo-á à sorte dos ímpios.

Verdadeira 5 A  palavra doce multiplica os amigos e amansa os 
amizade. inimigos;

a linguagem amável abunda no homem bom.
6 Dá-te bem com muitos.

mas seja teu co®elheLro um entre mil.
7 Se queres ter um amigo, toma-o depois de o teres

provado, 
e não te fies fàcilmente nele.

8 Com efeito, há tal amigo que sòmente o é qunudo
nisso acha a sua conveniência, 

e que deixará de o ser no dia da tribulação.
9 E há amigo que se muda em Inimigo;

e há amigo que porá a descoberto ódios, disputas 
e rixas;

10 e há amigo que só o é para a mesa,
e que o não será no dia da necessidade.

11 Se 0 teu amigo perseverar firme, será para ti como
um igual, 

tratará à vontade com os da tua casa.
12 Se ele se humilhar diante de ti e se apagar na tua

pr®ença,
terás uma amizade excelente na união dos corações.

13 Separa-te dos teus inimigos,
e estã alerta com os teus amigos.

14 O amigo fie l é uma forte protecção; 
quem o encontrou, encontrou um tesouro.

15 Nada se pode comparar com um amigo fiel,
e o ouro e a prata não merecem ser postos em 

balança com a sinceridade da sua fé.
16 O amigo fie l é uma medicina de vida e de imorta 

lidade ;
os que temem o Senhor acharão um tal amigo.

6, 12. o  verdadeiro amigo desapai-ece na ocasião oportuna 
para deixar primeiro lugar àquele a  quem consagra mais 
amor que a si próprio.
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17 O que teme a Deus será, por isso mesmo, feliz na
amizade,

porque o seu amigo será semelhante a ele.
18 Filho, desde a tua mocidade recebe a Instrução, Exortação 

e adquirirás uma sabedoria que te dure até à velhice, p®.'®
19 Aproxima-te da sabedoria, como o que lavra e semeia, flbedoria* 

e espera os seus bons frutos.
20 Trabalharãs (apenas) um pouco na sua cultura, 

e depressa comerás dos seus frutos.
21 Quão excessivamente áspera é a sabedoria para os

néscios!
Não permanecerá junto dela o insensato.

22 Será para eles como uma pedra pesada que serve
para provar, 

e não tardarão em se descarregarem dela.
23 Porque a sabedoria que instrui é como o seu nome, 

não se manifesta a muitos (à maioria das pessoas) ; 
mas. naqueles que a conhecem, permanece até (os

levar) à presença de Dens.
24 Ouve, fiUio, recebe uma sábia advertência, 

não rejeites o meu conselho.
25 Mete os teus pés nos seus grilhões, 

e 0 teu pescoço nas suas cadelas.
26 Baixa o teu ombro, leva-a às costas,

e não te aborreças com as suas prisões.
27 Aproxima-te dela de todo o teu coração,

guarda os seus caminhos com todas as tuas forças.
28 Segue os seus vestígios, e ela se te manifestará; 

quando já  a possuíres, não a deixes,
29 porque nela encontrarás, no fim, o teu descanso, 

e ela se converterá para tl em gosto.
30 Os seus grilhões serão para ti uma forte protecção

e um firme apoio, 
as suas cadeias um vestido de g lória :

31 nela e^tá realmente uma beleza que dá a vida. 
e os seus vínculos são ligaduras que saram.

32 Tu te revestirás dela como duma veste de glória, 
e a porás sobre ti eomo uma coroa de regozijo.

33 Filho, se me deres atenção, aprenderás, 
e, se aplicares o teu espírito, serás sábio.

34 Se me ouvires, receberás a instrução, 
e se fores amigo de ouvir, serás sábio.

22. Para provar as forças do homem.
25. Mete os teus pés. Faze-te escravo submisso da

sabedoria.
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Freqüenta a reunião dos velhos prudentes, 
une-te de coração ã sua sabedoria*, 
a fim de poderes ouvir tudo o que te disserem de 

Deus.
e de não te escaparem as suas louváveis senfenças. 
Se vires um homem sensato, madruga para ir ter 

com ele,
e gastem os teus pés os degraus da sua porta.
Fixa a tua atenção nos preceitos de Deus. 
medita continuamente os seus mandamentos, 
que ele mesmo te dará um coração (firm e no bem), 
e ser-te-á dada a desejada sabedoria.
7—  1 Não faças o mal, e o mal não cairá, sobre ti. 
Betira-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. 
Filho, não semeies males nos sulcos da injustiça, 
para não recolberes sete vezes mais.
Não peças ao Senhor o cargo de conduzir outros, 
nem ao rei nm posto de honra.
Não te tenhas por justo diante de Deus, 
porque ele conhece o (fundo do) coração, 
e não pretendas parecer sábio diante do rei.
Não procures ser juiz,
se não tens coragem para despedaçar as injustiças, 
não vá acontecer que temas à vista do poderoso, 
e te exponhas a proceder contra a equidade.
Não ofendas a multidão duma cidade; 
não te metas entre o tumulto do povo; 
não ates um segundo pecado ao primeiro, 
porque, nem ainda por um sá, ficarás impune.
Não te deixes cair no desânimo.
nem te descuides de fazer oração e dar esmola.
Não digas: Deus atenderá à multidão das minhas 

dádivas,
e, oferecendo eu os meus dons ao Deus altíssimo, ele 

os receberá com agrado.
Não escarneças do homem cuja alma está era amar 

gura ;
porque Deus, que tudo vê, é quem humilha e exalta.

7, 4-11. Não nos deixemo.s dominar nem pela ambição nem 
pela presunção.

11. O vício oposto à pusilanimidade. de que se ía la no 
verso 9, é a presunção orgulhosa de muitos pecadores que 
continuam os seus pecados, confiando na misericórdia de 
Deus. esquecidos de que, sem um coração contrito e resol 
vido a não pecar, os nossos sacrifícios não são agradáveis a 
Deus.



13 Não inventes mentiras contra teu irmão, 
nem tampouccr o faças contra o teu amigo.

14 Não queir® proferir mentira alguma; 
porque o acostumar-se a Isso é mau.

15 Não sejas verboso na assembleia dos anciães 
nem multipliques as palavr® nas tuas orações.

IG Não aborreças as obras penosas,
nem o trabalho do campo, criado pelo Altíssimo.

17 Não te alistes entre a turba das pessoas indiscipli 
nadas.

18 Lembra-te da ira (de Deus) que não tardará.
19 Humilha profundamente o teu espírito,

porque a carne do ímpio será castigada com o fogo 
e com o verme.

20 Não faças mal a um teu amigo, porque difere dar-te
0 dinheiro,

nem desprezes pelo ouro um teu irmão querido.
21 Não te separes da mulher sensata e virtuosa. Deveres 

que recebeste por sorte no temor do Senhor,
porque a graça da sua modéstia é mais preciosa que 

0 ouro.
22 Não trat®  mal o servo que trabalha com fidelidade, 

nem o mercenário que todo se dá a servir-te.
23 O servo sensato seja querido de ti como a tua alma. 

não lhe negues a liberdade (que ele merece),
e não o deixes cair na pobreza.

24 Tens gados? Cuida deles; 
se te são úteis, conserva-os.

25 Tens filhos? Educa-os
e acostuma-os à sujeição desde a sua infância.

26 Tens filhas? Vela pela pureza dos seus corpos,
e não lhes mostres o teu rosto demasiado jovial.
C®a a tua filha, e terás arrumado um assunto 

importante; 
dá-a a um homem de bom senso.

28 Se tens mulher segundo o teu coração, não a re 
pudies;

e não confies na que é odiosa.
29 De todo o teu coração 

honra teu pai,
e não te esqueças dos gemidos de tua mãe.

15. A  brevidade e concisão em tratar os superiores é 
sinal de respeito. Também Jesus Cristo recomendou o não 
usar muitas palavras na oração (Mt. G, 7).

26. Sem a vigilância dos pais pode correr perigo a ho 
nestidade das filhas, para a conservação da qual não convém 
usar com elas de indulgência demasiada.
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30 Lembra-te que não terias nascido sem eles. 
e faze por eles o que eles fizeram por ti.
Teme o Senhor com toda a tua aüna, 
e venera os seus sacerdotes.
Ama com todas as tuas forças aquele que te criou, 

e não desampares os seus ministros.
33 Honra a Deus de toda a tua alma, 

respeita os sacerdotes.
e purlfica-te, oferecendo as espáduas.

34 Dá-lhes a sua parte das primícias e das vítimas de
expiação, como te é mandado: 

purifica-te das tuas negligências com pequenas 
ofertas;

35 oferece ao Senhor as espáduas das vítimas, 
os sacrifícios de santificação
e as primícias das coisas santas.

Caridade. 36 Estende a tua mão para o pobre,
a fim de que o teu sacrifício tle expiação e a tua 

oferta sejam perfeitos.
37 Dá graciosamente a todos os vivos.

e não recuses os teus dons aos mortos.
38 Não deixes de consolar os que choram, 

e acompanha (na sua dor) os aflitos.
39 Não sejas preguiçoso em visitar os enfermos, 

porque é assim que tu te fortificafás na caridade,
Novíssimos. 40 Em todas as tuas obras lembra-te do teu fim.

e nunca jamais pecarás.
Regras de 8 —  1 Não litigues com um homem poderoso,
1-™â*ivaŝ  para que não suceda que lhe caias uas mãos. 

às relações 2 Não contèndas com o homem rico, 
sociais. para que não suceda que te mova algum proce.sso,

3 porque o ouro e a prata têm perdido muitos,
e o seu poder chega até a desencaminhar o coração 

dos reis.
4 Não dispute? com o grande falador,

e não meterás mais lenha no seu fogo. 
õ Não tenhas trato com o homem mal educado,

para que não suceda falar mal dos teus antepas 
sados.

33. As espáduas das vítimas.
8, 2-3. O homem rico pode converter em seu favor até 

os magistrados, pagando-lhes mais do que tu, e deste modo 
pode fazer-te perder a causa.

5. Não tenhas trato, não tenhas relações demasiado fa 
miliares.



C Não desprezes o homem que se retira do pecado, 
não o censures (pelo mal que fez antes) : 
lembra-te que todos nós somos dignos de castigo.
Não desprezes nenhum homem na sua velhice, 
porque alguns de entre nós envelhecerão também.

8 Não te regozijes com a morte do teu inimigo; 
considera que todos nós havemos de morrer
e que não queremos que haja regozijo por isso.

9 Não desprezes o que contarem os velhos sábios,
mas faze com que te sejam familiares as suas sen 

tenças :
10 deles aprenderás a sabedoria, os ensinamentos da

inteligência
e a - arte de servir os grandes de um modo irre 

preensível.
11 Não deixes de ouvir o que contam os velhos, 

porque eles o aprenderam de seus pais;
12 deles aprenderás a inteligência

e a arte de responder oportunamente.
13 Não acendas os carvões dos pecadores, arguindo-os. 

para que não sejas abrasado na chama do fogo dos
seus pecados.

14 Não resistas, cara a cara, a um homem insolente, 
para que não suceda que ele se ponha a armar laços

ás tuas palavras, 
l.õ Não emprestes a um homem mais poderoso do que tu, 

porque, se llie einprestares. faze de conta que o 
perdeste.

16 Não fiques por fiador em mais cio que podem as
tuas forças,

porque, se fica res. considera-te obrigado a pagar.
17 Não arrazoes contra um juiz, 

porque ele julga o que supõe ser justo.
18 Não te metas a uma viagem com homem temerário, 

para que não suceda que ele faça recair sobre ti os
seus males;

com efeito, ele anda segundo a sua (caprichosa) von 
tade, e tu perecerás com ele pela sua loucura.

19 Não tenhas rixas com o homem colérico,
e com o temerário não vás a um lugar solitário, 
porque para ele nada vale o sangue, 
e, longe de todo o socorro, te esmagará.

13. Não acendas os carvões dos pecadores. Não exaspe 
res com as tuas repreensões indiscretas o pecador obstinado 
c rebelde no seu pecado, porque será o mesmo que aticares 
o fogo para levantar maior labareda, expondo-te aos insultos 
da sua furiosa paixão e desenfreado atrevimento contra ti.



Prudência 
nas relações 

com as 
mulheres.

20 Não te aconselhes com loucos,
porque eles não poderão amar senão o que lhes 

apraz.
21 Não deliberes diante dum estranho, 

porque não sabes o que ele poderá conceber.
22 Não d®cubras o teu coração a qualquer homem, 

para que não suceda que te mostre uma falsa amizade 
e te ultraje.
9 —  1 Não se.jas cioso da mulher que repousa no 

teu seio,
para que não empregue contra ti a malícia que ibe 

ensinaste.
2 Não dês 'à mulher poder sobre a tua alma. 

para que não usurpe a tua autoridade,
e fiques envergonhado.

3 Não olhes para a mulher volnivel, 
para não caí res rios seus laços.

4 Não andes muito com uma bailarina, 
nem a ouç®.
para não pereceres à força dos seus atractivns. 

õ Não detenhas os teus olhos sobre uma douzela.
para que a sua beleza não te seja ocasião de queda. 

6 Nunca entregu® a tua alma às prostitutas, 
para que te não percas a tl e aos teus bens.
Não deixes errar os olhos pelas ruas da cidade, 
nem andes vagueando pelas suas praças.

8 Afasta os teus olhos da mulher enfeitada,
e não olhes com insistência para a formosura alheia.

9 Por causa da formosura da mulher pereceram
muitos,

e por ela se acende a concupiscência como fogo.
10 Toda a mulher dev®sa

será pisada como esterco no caminho.
11 Muitos, por terem admirado a formosura da mulher 

alheia, se tornaram réprobos,
porque a sua conversação queima como fogo.

12 Não te assentes .iamais com a mulher allieia, 
nem te recostes eom ela à mesa:

13 não a incites a beber vinho (contigo)
para que não suceda que o teu coração se couverta 

para ela
e que á tua paixão te faça cair na perdição.

9, 1. Evitar os ciúmes conjugais, desde gue não sejam 
completamente justificados. As censuras injustas desgostam 
a esposa fiel, e podem excitá-la a cometer faltas de que é 
injustamente acusada.



14 Não deixes o amigo antigo. Outras
porque o novo não será semelhante a ele. sObrTr’eia-

15 O amigo novo é um vinho novo; ções.
quando se fizer velho, (então) o beberás com gosto.

16 Não invejfâ a glária nem as riquezas do pecador, 
porque não sabes qual será a sua ruína.

17 Não te agrade a violência dos Injustos,
sabendo que até à sepultura não agradará o ímpio 

(a  Deus).
18 Conserva-te louge daquele homem que tqm poder de

mandar matar, 
e assim não saberás o que é temer a morte.

19 Mas, se te aproximares dele, vê não cometas algum
mal,

donde possa resultar tirar-te a vida.
20 Sabe que comunicas com a morte, 

porque caminhas no meio de laços,
e andas sobre as armas de homens irritados.

21 Segundo as tuas forças acautela-te do teu próximo, 
e trata com os sábios e prudentes.

22 Os teus convivas sejam homens justos;
no temor de Deus esteja posta a tua glória ;

23 ocupe o teu espírito o pensamento de Deus,
e toda a tua conversação verse sobre os preceitos 

do Altíssimo.
24 Ols artistas são louvados pelas obras das suas mãos,

o príncipe do povo pela sabedoria dos seus discursos, 
e os velhos pela prudência das suas palavras.

25 É terrível na sua cidade o homem linguareiro.
e o precipitado nas suas palavras será aborrecido.
10 —  1 O juiz sábio fará justiça ao seu povo, 
e o governo do homem sensato será estável. sábio

2 Qual 0 juiz do povo, tais os seus ministros; lensato.' 
qual 0 governador da cidade, tais os seus habitantes.

3 O rei pouco sensato perderá o seu povo,
e as cidades povoar-se-ão pelo bom senso dos gover 

nantes.
4 O domínio sobre um pais está na mão de Deus,

e ele é que, a seu tempo, suscitará um governador 
útil.

5 A  prosperidade do homem está na mão de Deus.
e é ele que põe o sinal da sua honra sobre a fronte 

do escriba.

20. Comunicas. . . Com tal companhia estás em perigo 
continuo de perder a vida.



Males e 6 Esquece-te de todas as injúrias que lecebeste do teu
t l l l b f .  próximo,

e nao faças nada por via de violência.
A  soberba é aborrecida por Deus e pelos homens, 
e toda a iniqüidade das nações é execrável.

8 Um reino é transferido dum povo para outro, 
por causa das injustiças,
das violências, dos ultrajes e de diversos enganos.

9 Não há coisa mais criminosa do que o avarento.
Por que se ensoberbece a terra e a cinza?

10 Não há coisa mais iníqua do gue amar o dinheiro; 
o que o ama venderia até a sua alma,
visto que se despojou, em vida, das próprias entra 

nhas.
11 A  vida de todo o potentado é breve.

A  doença prolongada fatiga o médico.
12 O médico atalha a doença de pouca dura; 

assim um que hoje é rei, amanhã morrerá.
13 Quando morrer o homem,

terá por herança as serpentes,, os bichos, os vermes.
14 O princípio da soberba do homem é renegar a Deus,
15 porque o seú coraçSo afasta-se daquele que o criou, 

porque o princípio de todo o pecado é a soberba. 
Aquele que se entrega a ela, será cheio de maldições, 
e ela por fim  será a sua ruina.

16 Por isso é que o Senhor cobriu de opróbrios as assem 
bléias dos maus, 

e as destruiu para sempre.
17 Deus destruiu os tronos dos chefes soberbos, 

e em seu lugar colocou os mansos.
18 Deus fez secar as raizes das nações soberbas,

e plantou os que eram humildes dentre as mesmas 
nações.

19 O Senhor destruiu as terras das nações, 
e as arruinou até aos alicerces.

20 Mlrrou muitas delas e destruiu-as,
e fez apagar a sua memória de cima da terra.

21 Deus aboliu a memória dos soberbos.
e conservou a dos humildes de coração.
A  soberba não foi criada com o homem, 
nem a ira com os nascidos das mulheres.

9. Porque se ensoberbece. O orgulho é um contra-senso 
no homem, o qual não é mais que pó e cinza.

22. Não fo i criada. . . Não fo i Deus, mas sim o homem, 
que criou o vício da soberba.



23 A  descendência do homem, que teme a Deus. será A verda-
.   deira glônahonrada,

porém aquela que transgride os mandamentos do temor de 
Senhor,, será desonrada. Deus.

24 Entre os irmãos, a honra é para o que governa;
na pr®ença do Senhor, serão honrados aqueles que

o temem.
25 A  glória dos ricos, dos nobres e dos pobres, 

é o temor de Deus.
26 Não d®prezes o homem justo, ainda que pobre, 

e não gloriflqu® o pecador, ainda que rico.
27 O grande, o juiz e o poderoso gozam de honra;

porém ninguém é tão grande como aquele que teme
a Deus.

28 Os homens livres sujeitar-se-ão a um servo prudente;
o homem prudente e educado não murmurará quando p|bre% do 

for repreendido, rico.
è o ignorante não será honrado.

29 Não te orguUies do trabalho que fazes,
e não te abandones à preguiça no tempo da adver 

sidade.
30 Vale mais o que trabalha e que tudo tem em abuu-

dância,
do que o jactancioso que não tem pão.

31 Filho, conserva a tua alma na mansidão, 
e dá-lhe a honra que ela merece.

32 Quem justificará o que peca contra a sua alma?
E quem honrará o que desonra a sua vida?

33 O pobre encontra a glória na sua ciência e no seu
temor f ie  Deus) ; 

há quem seja (apenas) respeitado por causa das 
suas riquezas.

34 Ora o que é glorificado na pobreza, quanto mais o
seria nas riquezas?

H ®  o que baseia a sua glória nas riguez®, tema a 
pobreza.

11 —  1 A  sabedoria do humilde exaltará a sua 
cabeça,

e o fará assentar no meio dos grandes.
2 Não louves o homem pela sua beleza; Não tios

nem o d®prezes pelo seu ®pecto. Ípl?êncte
3 Pequena é a abelha entre os animais voláteis, 

e contudo o seu fruto é o primeiro na doçura.
4 Não te vanglories jamais d ®  tuas vestes, 

nem te desvaneç® no dia da tua honra,
porque só as obr® do Altíssimo são admiráveis, 
g lo r i® ® , misteri®as, invisíveis.
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Muitos príncipes (homens anteriormente humilães) 
assentaram-se sobre o trono, 

e alguém, em quem se não i>ensava. levou o diadema. 
Muitos poderosos foram profundamente humilhados; 
e homens ilustres foram entregues uas mãos de 

outros.
Não vltuperes ninguém, antes de te liuveres infor 

mado,
e, quando te tiveres informado, repreende com equi 

dade.
Antes de ouvir, não respondas nada.
€ enquanto outro fala não o interrompas.
Não disputes sobre coisas que não te dizem respeito, 
e não te assentes com os pecadores para .nilgar.
Filho, não empreendas muitos negócios, 
porque, se fores rico, não estarás i.sento de culpa. 
Se empreenderes muitas coisas, nâo podeiás abran 

gê-las,
e, por mais diligência que facas, não poderás dar 

saída a todas.
Há ímpio que trabalha, se dá pressa e se atormenta, 
mas, quanto mais faz, menos enriquece.
Há homem sem vigor, que necessita de amparo, 
falto de forcas e abundante em miséria, 
mas a quem Deus olha benignamente 
levanta da sua humilhação e exalta a cabeçíi; 
muitos se maravilharam dele e deram glória a Deus. 
Os bens e os males, a vida e a morte, 
a pobreza e as riquezas, tudo isto vem de Dens.
É em Deus que se encontram a sabedoria, a instru 

ção e a ciência da lei.
A  caridade e as boas obras nele residem.
O erro e as trevas foram criados com os pecadores; 
os que se comprazem no mal, no m,al envelhecem. 
O dom de Deus permanece nos ju.stos. 
e o seu progresso assegura sucesso eterno.
Há quem enriqueça, vivendo com parcimônia, 
e toda a parte da sua recompensa 
consiste em dizer; Encontrei repouso, 
e agora comerei sòziubo dos meus bens.

11, 11-13. Para o bom resultado duma empresa vale mais 
o auxilio de Deus. atraido com uma vida virtuosa, do que a 
indústria humana.

12. Sem vigor, mas virtuoso.
19. L er a parábola de Jesus (Luc. 12, 16-20).



20 '(Esse) não considera que o tempo passa, 
que a morte se avizinha,
e que, morrendo, deixará tudo aos outros.

21 Mantém-te firme na tua aliança (com Deus), ocupa-te
sempre dela, 

e envelhece na prática do que te foi mandado.
22 Não te detenhas nas obras dos pecadores,

mas confia em Deus e persevera no teu trabalho.
23 Com efeito a Deus é fácil

o enriquecer de repente o pobre.
24 A  bênção de Deus apressa-se a recompensar o .iusto, 

e em pouco tempo o faz crescer e frutificar.
25 Não digas : De que preciso eu?

Que bens poderei esperar daqui em diante?
26 Não digas : Basta-me o que tenho; 

que mal posso temer para o futuro?
27 No dia da felicidade não esqueças a desgraça, 

e no dia da desgraça não esqueças a felicidade.
28 Porque é fácil a Deus, no dia da morte, 

dar a cada um segundo as suas obras.
29 O mal presente faz esquecer grandes delícias;

no fim do homem serão descobertas as suas obras.
30 Não louves nenhum homem antes da morte,

porque um homem conhece-se pelos filhos que deixa.
31 Não introduzas em tua casa toda a sorte de pessoas, Prudência 

porque são muitos os embustes do doloso. taiidade'
32 Assim como sai um hálito fétido dum estômago

estragado,
assim como a perdiz é metida na gaiola, e a cabra 

montesa no laço, 
assim é também o coração do soberbo, 
assim é aquele que está espiando para ver a queda 

do seu próximo.
33 Ele arma cLladas, convertendo o bem em mal. 

e põe mácula nas coisas mais puras.
34 Uma só faísca produz um incêndio; 

um só doloso derrama muito sangue,
e 0 homem pecador arma traições para o derramai-,

35 Evita o homem corrompido, pois está forjando males, 
para que não faça cair sobre ti uma perpétua infâmia.

36 Dá entrada em tua casa ao estrangeiro, 
e te derrubará num torvelinho,
e te tornará estranho aos teus.

25-30. Evitar igualmente o desprezo e a presunção.
36. Ao estrangeiro idólatra e vicioso.
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12 — 1 Se fizeres bem, sabe a quem o fazes, 
e receberás gratidão pelos teus benefícios.
Faze bem ao justo, e receberás uma grande recom 

pensa,
se não dele, pelo menos do Senhor.
Não há nada de bom para aquele que sempre faz o 

mal,
e que não dá esmolas,
porque o Altíssimo aborrece os pecadores
e usa de misericórdia com ®  penitent®.
Dá ao boudoso, e não protejas o pecador, 
porque (Deus) dará o c®tigo aos ímpios e aos peca 

dores,
guardando-os para o dia da vingança.
Dá ao que é bom, e não acolh® o pecador.
Faze bem ao humilde, e não dês ao ímpio ; 
impede que se Uie dê pão, a fim de se não tornar 

deste modo mais poderoso do que tu, 
porque acharás dobrado mal por todos ®  bens que 

lhe fizer®.
O próprio Altíssimo aborre® também os pecadores, 
e pagará aos impios com o c®tigo.
Não é na prosperidade que o amigo se conhece, 
e o inimigo não ficará encoberto nas adversi dades. 
Quando um homem é feliz, estão tristes os seus ini 

migos ;
quando ele é desgraçado, conheee-se gue é seu amigo. 
Não te fies jamais no teu inimigo, 
porque a sua malícia é como o azebre que ataca o 

cobre.
Mesmo se ele todo humilhado vier cabisbaixo, 
põe-te alerta e guarda-te dele.
Não o ponhas junto de ti, 
nem ele se ®sente à tua direita, 
para que não suceda que ele se volte para o teu 

lugar, para ocupar a tua cadeira, 
e que, reconherendo, por fim, a verdade d ®  minh® 

palavr®,
te sint® compungido pela recordação dos meus 

avisos.
Quem se compadecerá do encantador ferido pela 

serpente
e de todos os que se aproximam das fe r® ?

12, 4-6. Não protejas o pecador, quando, tiveres a cer 
teza de que ele abusará dos teus benefícios! O mesmo se 
deve acrescentar nos dois versículos seguintes.



o  mesmo acontecerá com aquele que acompanha com 
o homem iníquo e que se encontra envolvido em 
seus pecados.

14 Permanecerá contigo uma hora,
mas, se caíres em decadência, não te suportará.

15 O inimigo tem sobre os lábios a doçura.
mas no seu coração arma laços para te fazer cair 

na cova.
16 O inimigo tem lágrimas nos olhos.

mas, se encontrar ocasião, não se fartará de (teu) 
sangue.

17 Se vierem sobre ti os males,
verás que ele é a sua primeira origem.

18 O inimigo tem lágrimás nos olhos,
mas, fingindo socorrer-te, procurará fazer-te cair.

19 Abanará a cabeça, baterá palmas,
e, falando muito entre dentes, mudará de semblante.
13 —  1 O que tocar o pez, ficará manchado dele; Companhias 
o que trata com o soberbo, revestir-se-á de soberba.

2 Impõe-se uma pesada carga o que trata com outro
mais poderoso que e le ;

(por isso) não te associes com o que é mais rico do 
que tu.

3 Gomo se associará uma panela (ãe barro) com um
caldeirão?

Quando estes vasos derem um no outro, ela se 
quebrará.

4 O rico faz uma injustiça, e (ainda por cima) solta
clamores;

o pobre, porém, maltratado, guarda silêncio.
5 Enquanto lhe fores útll,^utlllzará os teus serviços; 

quando não valeres nadá, abandonar-te-á.
6 Se tens, fará convivência contigo,

e te esgotará sem nenhuma pena ter de ti.
7 Se lhe fores necessário, ele te enganará, 

e, sorrindo-se, te dará boas esperanças; 
falando-te com boas palavras, 
dir-te-á: De que necessitas tu ?

8 Confundir-te-á com os seus banquetes,
até que te esgote em duas ou três vezes (que o con- 

vidtís),

14. Uma hora. . muito pouco tempo estará contigo, quando 
as coisas te correm bem. Mas. se caíres na desgraça, aban 
dona-te imediatamente.

l í ,  8. Excitado pelos banquetes do seu amigo rico o 
pobre procura imitar a sua prodigalidade; mas, depois que 
se arruinou, sòmente encontra sarcasmos no meio da sua dor.



e. por último, zombará de t i ; 
depois, vendo-te, abandonar-te-á 
e abanará a cabeça., escarnecendo de ti.

9 Humilha-te diante de Deus,
e espera (que) a sua mão (obre).

10 Tem cuidado, não te deixes seduzir para que não
caias numa loucura que te humilhe.

11 Não te humilhes na tua sabedoria,
não suceda que este abaixamento te arraste para 

a loucura.
12 Se fores chamado por algum grande, retira-te, 

porque isso o excitará mais a chamar-te.
13 Não lhe sejas importuno, para que ele se não des 

goste de t i ; '
e não te afastes demasiado, para que te não esqueça.

14 Não pretendas falar com ele, como se fosses seu igual, 
nem te fies nas suas muitas palavras,
porque ele te experimentará, fazendo-te falar muito, e, 
sorrindo, te interrogará sobre os teus segredos,

l.õ O seu coração ilesnpiedado conservará todas as tuas 
palavras,

e não te poupará, nem aos maus, tratos, nem às 
prisões.

16 Tem cuidado contigo, e presta bem atenção aos teus
ouvidos.

pois andas em risco de te perder.
17 Mas, ouvindo essas coisas (as suas palavras), 

toma-as por um sonho, e vigiarás.
18 Ama a Deus durante toda a tua vida, 

e invoca-o para tua salvação.
Simpatias 19 Todo o ser vivo ama o seu semelhante; 
antipatias. igualmente todo o homem ama o seu próximo.

20 Toda a carne se une á que se lhe assemelha, 
e todo 0 homem se une com o seu semelhante.

21 Quando o lobo tiver amizade com o cordeiro, 
então a terá o pecador com o justo.

22 Que relações pode ter um homem santo com um cão? 
Ou. que sociedade pode ter um homem rico com um

pobre?
23 O asno montês é  a presa do leão no deserto; 

assim também os pobres são a presa dos ricos.
24 H, assim como a humildade é a abominação do

soberbo,
assim também o pobre é a execração do rico.

12. Rejeitar os convites perigosos. Deste modo ga.nha-se 
a estima daquele que os faz (porque isso o excitard. . .).



O rico, se for abalado, é sustido pelos seus amigos; 
mas o pobre, quando cai, será repelido até pel®  

seus amigos.
26 sé o rico se engana, tem muitos defensores; 

se fala com arrogância, justiflcam-no.
Se o pobre se engana, ainda em cima é repreendido; 
se fala avisadamente, não fazem caso.

28 Se fala o rico, todos se calam,
e exaltam até às nuvens as suas palavras.

29 Se fala o pobre, dizem: Quem é  este?
Se puser um pé em falso, acabá-lo-ão de derrubar.

30 As riquezas são boas para o que não tem pecado na j g f  °rique °as 
sua consciência;
a pobreza é péssima na boca do ímpio.

31 O coração do homem muda-lhe o rosto, 
quer para bem, quer para mal.

32 O sinal dum bom coração, que é um rosto satisfeito, 
encontra-se dificilmente e com trabalho.
14 — 1 Bem-aventurado o homem que não cometeu

fa lt®  com palavras da sua boca, 
e que não fo i torturado pelos remorsos do pecado.
Ditoso aquele que não teve tristeza na sua alma, 
e que não descaiu da sua esperança. •

3 A  riqueza é inútil ao homem cobiçoso e avaro; 
e de que serve o ouro ao homem invejoso?

4 O que amontoa riquez®, defraudando-se do necessá 
rio com injustiça, ajunta-as para outros, 

e outrem se regalará com os seus bens.
Para quem será bom aquele que é mau para si?
Nem ele goza dos seus bens.

6 Nada há pior do que aquele que é avaro para si 
mesmo:

nisto está o salário da sua malícia.
Se faz bem, é só por inadvertência e sem querer; e 
por último descobre a sua malícia.

8 O olho do invejoso é mau; 
ele volta o seu rosto e despreza a sua alma.

9 O olho do avaro não. se sacia com uma porção
in j® ta ;

não se fartará, enquanto não tiver secado e consu 
mido a sua vida.

14, 2. Que não teve tristeza produzida pelo pecado.
7. O avarento às vezes exerce a caridade como por ina- 

dv-ertência, mas, passado pouco tempo, manifesta-se tal qual 
ê (descobre a sua malícia).

8. Volta o seu rosto para não ver as necessidades dos
outros e socorrê-las. Mas com isto prejudica os interesses
internos da sua alma.



10 0 oUio mau tende para o mal, e não se satisfaiá de
pão, mas estará faminto e melancólico à sua 
própria mesa.

11 FiUio, se tens posses, faze com elas bem a ti mesmo, 
e  oferece a Deus dignas oblações.

12 Lembra-te que a morte não tarda,
e que te fo i intimado o ir para o sepulcro, 
porque é decreto deste mundo o ter infallveljiiente 

de morrer.
13 Faze bem ao teu amigo antes da morte.

e, estendendo a mão. dá esmola ao pobre, segundo as 
tuas posses.

14 Não te prives dum bom dia,
e não deixes perder nenhuma parcela do bem fine te 

é  concedido.,
15 Não vês que hás-de deixar a outros o fruto das tuas

penas e dos teus trabalhos, 
para eles o repartirem, pela sorte, entre si ?

16 Dá, e recebe, e justifica a tua alma.
17- Pratica a justiça antes da tua morte.

porque na sepultura não se vai procurar alimento.
18 Toda a carne envelhece como o feno,

e como as folhas que crescem sobre as áivores 
verdes.

19 Umas folhas nascem, e outras caem: 
assim nas gerações de carne e de sangue; 
umas morrem e outras nascem.

20 Toda a obra corruptível virá enfim a perecer, 
e aquele que a fez irá com ela.

21 Toda a obra excelente será bem apreciada, 
e o que a executa, nela será honrado.

Constância 22 Bem-aventurado o homem que permanece coii.«!tjiiite

sabedmia. sabedoria.
que medita na sua justiça,
e  que pensa, em seu coração, no olhar de Deus que 

vê tudo;
23 que repassa no seu coração os caminhos da sabe 

doria,
e qne penetra na inteligência dos sens segredos, 
indo atrás dela como quem lhe segue o rasto, 
e se detém sobre os seus caminhos :

10. O avarento nem ao menos ã sua mesa come o pão sufi 
ciente para se satisfazer.

16. Justifica. No texto grego: alegra.



24 que olha pelas suas janelas, 
que escuta à sua porta;

25 que repousa junto da sua casa,
e que, pregando uma estaca nas suas paredes, 
assenta ao lado dela a sua pequena cabana, 
dentro da qual terão perpétua morada (todos) os 

bens.
26 Ele porá seus filhos debaixo da sua cobertura, 

e ele mesmo morará debaixo dos seus ramos.
27 À  sua sombra será defendido do calor, 

e repousárá na sua glória.
15 — 1 0  que teme a Deus fará boas obras. é  o  justo
e o que pratica a justiça possuirá a sabedoria;

2 ela lhe sairá ao encontro, qual mãe honorificada, sato que
e o acollierá como uma esposa virgem. adquire

3 Ela o sustentará do pão de vida e de inteligência, “ ,otia
e lhe dará a beber da água da sabedoria salutar;
e se fixará nele, e ele será constante.

4 Será o seu suatentáculo para que não seja con 
fundido,

e o exaltará entre os seus próximos.
5 Abrir-lhe-á a boca no meio da assembleia, 

enchê-lo-á de espírito de sabedoria e, inteligência, 
e revesti-lo-á dum hábito de glória.

6 Acumulará sobre eie um tesouro de regozijo e ale 
gria,

e lhe dará por herança um nome eterno.
Os homens insensatos não a alcançarão, 
mas os homeus de bom senso encontrar-se-ão com 

ela.
Os insensatos não a verão,
porque ela está longe da soberba e do engano.

8 Os homens mentirosos não se lembrarão dela. 
mas os homens sinceros achar-se-ão com ela,
e caminharão felizmente até à (hora da) visita de 

Deus.
9 O louvor não tem beleza na boca do pecador.

10 porque a sabedoria sai de Deus;
o louvor de Deus acompanha a sabedoria.

13, 2. A sabedoiia. personificada numa afectuosa mãe 
e numa dedicada esposa, prodigaliza todos os seus cuidados 
a quem llie consagra amor.

5. A brir-lhe-á  a boca. , Nas assembléias públicas dar- 
-Ihe-á autoridade para falar e eloqüência no dizer.

9-10. O homem perverso, como não dá valor à sabedoria,
não a pode louvar, e por isso vale muito pouco ser louvado
por tal boca. O contrário se deve dizer do sábio.
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abunda na boca f ie l ;
é o (soberano) Dominador que lho inspira.
Não digas: Deus é  causa de estar longe de mim 

(a  sabedoria) ;  
não faças tu o que ele aborrece (e tô-la-ás).
Não digas: Ele é que me transviou 
—  porque não lhe são necessários os Impios.
O Senhor aborrece todas as abominações do erro, 
e não amam tais coisas os que o temem.
Deus criou o homem desde o principio, 
e deixou-o na mão do seu conselho.
Deu-lhe mais os seus mandamentos e os seus pre 

ceitos.
Se quiseres observar ®  mandamentos e praticar 

sempre com fidelidade o que é agradável (a 
Deus), eles te guardarão.

Ele pôs diante de ti a âgna e o fo go ; 
lança a tua mão ao que quiseres.
Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e 

0 mal;
o que lhe agradar, isso lhe será dado. 
porque a sabedoria de Deus é grande, e ele é forte 

no seu poder, 
e está vendo todos sem cessar.
Os olhos do Senhor estão sobre os que o  temem, 
e ele mesmo conhece o proceder do homem.
Ele a ninguém mandou obrar Impiamente. 
a ninguém deu permissão de pecar; 
porque ele não deseja’ ter uma multidão 
de fillios infiéis e inúteis.
16 —  1 Não te regozijes com ter muito.s filhos, se 

são ímpios, 
nem ponhas neles a tua complacência, 
se não têm temor de Deus.
Não tenhas confiança na (duração da) sua vido, 
nem contes com os seus trabalhos, 
porque mais vale um (filh o ) temente a Deus, 
do que mil filhos Impios.
É mais útil morrer sem filhos, 
do que deixar filhos ímpios.

17. A água e o fogo, isto é, o bem e o mal, eatrc os 
quais 0 homem pode escolher.

18-19. Deus, por sua sabedoria infinita, deu ao homem 
tudo o que lhe é necessário para ser feliz, se ele quiser; e, 
por sua omnipotência, pode tom i-lo  eternamente infeliz, se 
ele resistir à sua vontade.



5 Por um só homem de juízo será povoado um país, 
uma tribo de ímpios virá a ficar deserta.

6 Bu vi com os meus olhos muitos exemplos destes.
e com os meus ouvidos ouvi outros ainda maiores. Deus

7 O fogo acender-se-á na reunião dos pecadores, a^ra^e
e a ira (ãe Deus) inflamar-se-á contra uma nação arâise-

incrédula. i-icórdia.
8 Não imploraram perdão dos seus pecados os antigos

gigantes,
que, confiados na sua força, foram destruídos.

9 Deus não perdoou ao lugar em que Lot morava,
e detestou os seus habitantes, por causa da insolên 

cia das suas palavras.
10 Não teve compaixão deles, exterminou toda esta

nação,
que se ensoberbecia nos seus pecados.

11 Ele da mesma sorte (perdeu) os seiseentos mil
homens de pé, 

que conspiraram entre si na dureza do seu coração; 
ainda que um só fora contumaz, 
seria grande maravilha, se tivesse ficado sem castigo.

12 Porque a misericórdia e a ira estão sempre com ele; 
é poderoso para perdoar, e também o é para derra 
mar a sua ira;

1.3 os seus castigos igualam a sua misericórdia, 
julga o homem segundo as suas obras.

14 Não escapará (ao castigo) o pecador com as suas 
rapinas,

e a paciência do que usa de misericórdia, não tar 
dará em ser recompensada, 

lõ  Toda a misericórdia preparará a cada um o seu 
lugar.

segundo o merecimento das suas obras' 
e segundo a sabedoria (com que tiver vivido) neste 

lugar de exílio.
16 Não digas: Esconder-me-ei de Deus; Ninguém

quem pensará em mim lá dos altos céus? os*on°de*
17 Eu uão serei conhecido entre mn tão grande povo; 

poLs, Que coisa é a minha alma entre tamanha mul 
tidão de criaturas?

18 Eis qne o céu e o céu dos céus,
o abismo, toda a extensão da terra e tudo o que 

neles se contém, 
tremerão à sua vista.

16, 7. o fogo  dos castigos de Deus.
11. Alusão aos gue np deserto murmuraram contra Deus.



19 As montanhas, assim como os outeiros e os funda 
mentos da terra, 

quando Deus lhes puser os olhos, todos, a um tempo, 
serão abalados de terror.

20 E, no meio de tudo isto, ainda permanece Insensato
o coração (ão homem) ; 

porém, todo o coração é  visto por Deus.
21 Quem é que compreende os seus caminhos.

e a tempestade, que a vista do homem nunca verá?
22 Com efeito, a maior parte das suas obras são ocultas. 

Mas quem poderá anunciar as obras cia sna justiça? 
Quem as poderá suportar?
Porquanto os seus decretos estão longe de alguns, 
e o exame de todas as eoisas é uo último dia.

23 O homem sem coração pensa em coisas vãs,
e o imprudente e extraviado pensa (sòmente) em 

loucuras.

S E G U N D A  P A R T E

Deus na criação ; deveres do homem para coin ele

Criação 24 Ouve-me, filho, aprende o meu ensinamento 
e dispo- g está atento em teu coração às rainhas palavras,
universo. f® darei instruções muito acertadas

e te manifestarei os arcanos da sabedoria.
Está atento em teu coração às minhas palavras, 
e te (ílrei, com rectidâo de espíiito, as maravilhas 
que desde o princípio Deus fez brilhar nas suas

obras,
e te mostrarei com verdade a sna ciência.

26 Por decisão de Deus, existem desde o princípio, as
suas obras; 

desde que as criou, distiugniu-as em partes.
€ (colocou) as principais delas segundo as suas 

épocas.
27 Adornou para sempre as suas obras; 

elas não sentiram fome. nem fadiga,
e  nunca interromperam o seu trahallio.

21. E a tempestade. . Metáfora para e.xprimii' o que 
de grandioso e terrível no proceder de Dens.

22. Estão longe de alguns. . Muitas vezes os ímpios pen 
sam que o julgamento divino está longe deles.

26. As ãistinguiu. . Marcou o lugar e o papel próprio a 
cada cilatura individual. As principais são, provàvelmente. 
os astros.

27. Adornou. . É provável qne se fale aqui dos astros, 
ornamentos do céu.



28 Nunca ueuhuma delas embaraçará a outra.
29 Não sejas incrédulo à palavra do Senhor.
30 Depois disto, olhou Deus para a terra, 

e a encheu dos seus bens.
31 Mo3ti'ou à sua superfície animais de todas as espé 

cies, e é a ela que eles voltam.
17 —  1 Deus criou o homem da terra, Criação do

- , . lioinem e
e formon-o à sua imagem. dons que
E ele o fez de novo voltar à terra., lhe foram
Revestiu-o de força segundo a sua natureza. concedidos.

3 Assinalou-lhe determinado tempo e número de dias, 
e deu-lhe poder sobre tudo o que há na terra.

4 Ele o fez ser temido de toda a carne.
e deu-lhe o império sobre os animais e sobre as aves.
Deu-lhe uma auxiliar sémelhante a ele, da sua pró 

pria substância.
Doton-os de discernimento, língua, olhos, ouvidos, 
coração para pensar, 
e enclieu-os de saber e inteligência.

6 Criou neles a ciência do espirito, 
encheu de sabedoria o seu coração, 
e mostrou-lhes os males e os bens.
Pôs o seu olhiir sobre os seus corações,
para lhes fazer ver as maravillias das suas obras,

8 a fim de que louvassem a santidade do seu nome,
glorificando-o pelas suas maravilhas
e publicando a magnificência das suas obras.

9 Deu-lhes, além disso, a instrução,
e entregou-lhes em herança a lei da vida.

10 Fez com eles uma aliança eterna.
e inostrou-lhes a sua justiça e os seus juízos.

11 Com os seus próprios olhos viram as grandezas da
sua glória,

e os seus ouvidos ouviram a majestade da sua voz.
Ele disse-lhes: Guaidai-vos de toda a iniqüidade.

12 Impôs a cada um deveres para com o próximo.
13 O proceder deles está-lhe sempre presente, Deus vê 

náo escapa aos seus olhos.
14 A  cada nação constituiu quem a governasse,
15 mas Israel foi visivelmente a porção (privilegiada)

de Deus.

30. Depois de ter organizado os céus. Deus olhou para 
a terra, que ia concluir.

31. Que eles voltam, pela morte.
17, 4. De toda a carne, de todos os animais.
9. A lei da vida, a lei de Moisés, que proporcionava aos 

Hebreus a verdadeira vida.



16 Todas as suas obras estão diante de Deus como o
Sol,

e os seus olhos estão sempre fixos no seu proceder.
17 As leis dlvin® não foram obscnrecidas pela mal 

dade deles,
e todas as suas iniquidades estão diante do Senlior.

18 A  esmola do homem é para Deus como um selo, 
e ele conserva a beneficência do homem como a

menina dos olhos.
19 Levantar-se-á depois (para ju izo ). 

dará a cada um o que for devido.
e fá-los-á voltar às profundezas da terra.

20 Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça; 
conforta os desfalecidos.
e destina-lhes a verdade por herança.

Convite 21 Converte-te ao Senhor, deixa os teus pecados; 
virtude. suplica ante a sna face e diminui as tuas ofensas.

' 23 Volta para o Senhor, afasta-te da tua ln.1ustiça, 
e tem grande horror àquilo que é abominável:

24 reconhece a justiça dos ju iz®  de Deus.
e persevera no estado em que te colocou e na invo 

cação do Deus Altíssimo.
25 Acompanha com o povo santo,

com aqueles que vivem e que dão glória a Deus.
26 Não te demor® uo erro dos ímpios, 

louva (a  Deus) ant® da morte.
O louvor do morto terminou, porque ele é como se 

não existisse.
27 Louva-o enquanto vives,

louva-o enquanto tens vida e saúde,
louva a Deus e glorifica-te n ®  suas iniseric(írdias.

28 Quão grande é a misericórdia do Senhor,
e a sua compaixão para com todos os que se conver 

tem a e le !
29 Com efeito, nem tudo se pode encontrar nos homens, 

visto que os filhos dos home® não são imortais, 
e se comprazem na frivolidade da malícia.

18. Como um selo se conserva cuidadosamente intacto, 
assim Deus conserva as boas obras, especialmente a henefl- 
cência para com o próximo, a fim  de as premiar.

19. Profundezas ãa terra, lugar da habitação dos mortos, 
que a crença popular colocou sempre nas regiões subterrâneas.

26-27. Os mortos nâo podem louvar o Senhor do mesmo 
modo que é louvado sobre a terra, nem com tanta glória para 
ele.

29. Nem tudo. . .  É precisamente esta fraqueza natural do 
homem que excita a compaixão de Deus.



30 Que coisa há mais luminosa do que o Sol?
E contudo ele eclipsa-se.
Que coisa há pior do que os pensamentos da carne 

e do sangue?
Ora isto será punido.

31 O Sol contempla o exército (dos astros) das alturas
do céu,

mas todos os homens nâo sâo mais do que terra e 
cinza.

18 —  1 Aquele que vive eternamente, criou todas as Grandeza 
coisas, sem excepção.

Só o Senhor será reconhecido justo.
Ele é o rei invencível que subsiste para sempre.

2 Quem é capaz de contar as suas obras?
3 Quem poderá penetrar as suas maravillias?
4 Quem poderá descrever o poder (soberano) da sua

grandeza?
Quem empreenderá enumerar as suas misericórdias?

5 Nada se pode diminuir ou acrescentar,
nem é possível compreender as maravilhas de Deus.

6 Quando o homem tiver acabado, então estará no
começo,

e, quando cessar (a pdsquisa), ficará perplexo. . . .
7 Que é o homem, e para que pfesta? 'homem c"

E que bem ou que mal pode ele fazer? miseri-

8 A duração dos dias do homem, quando muito, é de
cem anos, tom

mas, qual gota de água do mar, ou grão de areia, ele.
assim são estes poucos anos comparados com o dia 

da eternidade.
9 Por isso é que o Senhor é  paciente com os homens, e 

derrama sobre eles a sua misericórdia.
10 Ele vê que a presunção do seu coração é má. 

e reconhece que o seu fim  é deplorável.
11 Por isso é que os trata com a plenitude da sua

doçura,
e mostra-lhes o caminho da equidade.

12 A misericórdia do homem tem por objecto o seu
próximo,

30. Os pensamentos, isto é. as sugestões para o mal.
18, 6. Quando o homem julgar ter chegado ao fim  das 

suas iavestigações sobre os atributos de Deus, deverá re 
conhecer com humildade que sòmente começou, e, quando dei 
xar este trabalho, ficará perplexo, desanimado, por pouco ou 
nada ter conseguido.

7. Que proveito ou que dano pode tirar Deus do homem?



13

14

Benefi- 15 
céiicia.

16

17

18

Precauções
úteis.

20

21

22

23

24

25

26

porém a misericórdia de Deus estende-se a todo o 
ser vivo.

Cheio de compaixão, ensina e disciplina (os homens), 
como um pastor faz ao seu rebanho.
Compadece-se daquele que recebe a doutrina da sua 

misericórdia,
e do que se apressa a cumprir os seus mandamentos. 
Filho, não mistures a repreensão eom o benefício, 
nem juntes às tuas dádivas a tristeza duma pala 

vra má.
Porventura o orvalho não mitiga o calor ardente? 
Assim vale mais a palavra (doce) do que a dádiva. 
Porventura a palavra (doce) uão vale mais que o 

próprio dom?
Mas uma e outra coisa se encontra no homem .lusto. 
O insensato impropera àsperameiite ; 
o dom do invejoso consome os olhos.
Antes de Julgar (os outros) procura ser justo, 
e aprende, antes de falar.
Antes da enfermidade emprega cuidados (para a 

evitar),
interroga-te a ti mesmo antes do juízo, 
e encontrarás misericórdia diante de Deus.
Humilha-te antes da doença,
e mostra o teu proceder no tempo da enfermidade. 
Nada te embarace de orar sempre, 
e não te envergonh® de praticar boas obras até à 
morte,

porque a recompensa de Dens dura para sempre. 
Prepara a tua alma antes da oração, 
e não sejas como um homem que tenta a Deus. 
Lembra-te da ira do último dia,
e do tempo em que Deus castigará, desviando o seu 

rosto.
Lembra-te da pobreza no tempo da abundância, 
e d ®  necessidades da indlgêneia no dia das riquezas. 
Desde manhã até à tarde se muda «  tempo, 
e tudo isto se faz num momento aos olhos de Deus.

15. Lançar a outro em rosto a sua miséria na ocasião em 
que se socorre, tira o valor à obra boa. A caridade quer não
sòmente que se dê, mas que se dê com boas maneiras.

21. Humilha-te diante dc Deus para obteres mais tàcil-
meiite o auxilio do céu.

23. Tenta a Deus quem se põe a orar sem a reverência 
devida à majestade divina.

24. Castigará os pecadores, desviando deles o seu rosto.
26. Desde manhã. A  desgraça cai ràpidamente sobre» o

homem.



o  homem sábio andará com temor em tudo. 
e nos dias do pecado se guardará da preguiça,

28 Todo o homem hábil conhece a sabedoria, 
e dá louvor ao que a encontrou.

29 Os homens sensatos nas palavras, obram também
com sabedoria, 

compreendem a verdade e a justiça, 
e espalham como chuva provérbios e sentenças.

30 Náo te deixes ir atrás das tuas más tendências Tempe-
e refreia os teus apetites. rança.

31 Se condescenderes com a tua alma no que deseja, 
ela fará de ti a alegria dos teus inimigos.

32 Não te eomprazas em ir às assembléias, juesmo as
mais pequenas, 

porque nelas comete-se incessantemente o mal.
33 Não te empobreças, pedindo dinheiro emprestado

para rivalizares (ccmi os outros em despesas), 
uão tendo tu nada uo bolso;
isto eqüivaleria a seres inimigo da tua própria vida.
19 —  1 O operário dado ao vinho não enriquecerá.
Aquele que despreza as coisas pequenas, pouco a 

pouco cairá.
O viuho e as mulheres desencaminham os próprios 

sábios,
e tornam culpáveis os homens sensatos.

3 Aquele que se junta com prostitutas será mau, 
chegará a ser o pasto da podridão e dos vermes, 
ficará sendo um grande exemplo.
e a sua alma será tirada do número (dos vivos).

4 O crédulo é leve de coração e ficará prejudicado, Leviaii-
e o que peca contra a sua alma será tratado com do, coraçao

desprezo. c da
5 Aquele que se deleita cora a iniqüidade será deson- língua.

rado;
o que aborrece a correcção, abreviará a sua vida; 
o que aborrece a loquacidade, extingue a malícia.

6 O que peca contra a sua alma arrepender-se-á de o
ter feito,

e o qne se deleita na malícia será desonrado,
Não repitas uma palavra má e ofensiva, 
e não serás diminuído.

27. Nns dias do pecado. . Nos dias nefastos, em que te 
sentes mais inclinado para o mal, redobra de vigilância para 
não cair.
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19

20

21

22
23

Não contes os tens pensamentos nem ao amigo nem 
ao inünigo,

e, se cometeste algum pecado, não o descubras.
Com efeito, ouvir-te-á e se guardará de ti. 
e, aparentando desculpar o teu pecado, te aborrecerá, 
e estará sempre presente (para te prejudicar).
Ouviste alguma palavra contra o teu próximo?
Morra dentro de ti, ficando seguro de que ela te não 

fará rebentar.
O insensato'está como com dores de parto, por causa 

duma palavra, 
como a mulher que geme para dar à luz uma criança. 
Como seta cravada na carae da coxa, 
assim é a palavra no coração do insenráto.
Admoesta o teu amigo,
porque talvez não tenha compreendido (qne fez mal) 
e te d iga; Eu não fiz  tal —  t
e para que, se o fez, o não torne a fazer.
Repreende o teu próximo porque talvez não tenha 

dito (o que se lhe atribui) , 
e para que, se o disse, o não torue a dizer.
Repreende o teu amígó, porque muitas veze.s se diz 

o que não é verdade; 
não acredites em tudo o que se diz.
Homem há que peca pela língua, mas não do coração.
E quem há que não tenha pecado com a língua?
Repreende o teu próximo antes de o ameaça res,
e dá lugar ao temor do Altíssimo,
porque toda a sabedoria é temor de Deus,
nela está o temer a Deus,
e em toda a sabedoria há o cumprimento da lei.
Não é sabedoria a habilidade de fazei mal. 
nem o pensar dos pecadores é prudência.
Há uma malícia (haSilidosa) que é execrável, 
e há (certos) inseasatos que (apenas) têm falta de 

sabedoria
Vale mais um homem que tem pouca sabedoria 
e que é falto de senso, mas que tem o temor de Deus, 
do que o que tem muito senso, mas que viola a lei 

do Altíssimo.
Há uma habilidade certeira, mas que é injusta.
Há quem fale com firmeza (rude), mas expondo a 

verdade.

19, 11-12. Ironia para mostrar a dificuldade que tem o 
insensato dc guardar um segredo.

22. Mas gue é injusta. O resultado prático desta habili 
dade não é a verdade e a justiça, mas a inlauldade e a inlii.stíea



Há quem se humilhe maliciosamente com o cora 
ção cheio de dolo.

24 Há quem se submeta excessivamente, com uma pro 
funda humilhação.

Há quem abaixe a sua cabeça, 
fingindo não ver o que é segredo;

25 porém, se a debilidade o impede de pecar,, 
quando encontrar ocasião de fazer mal, fá-lo-á.

26 Pelo semblante se conhece o homem;
pelo seu aspecto se conhece o homem sensato.

27 O vestuário do seu corpo, o riso dos dentes
e 0 andar do homem, dão a conhecer o que ele é.

28 Há uma correcção falsa, que nasce da ira dum inso 
lente,

e há um juízo, que se prova não ser justo, 
e há quem se cale mostrando ser prudente.
20 —  1 Quanto melhor é repreender do que irritar-se, Discerni- 

e não impedir de falar aquele que confessa a sua 
fa lta !

Como o eunuco que, eoncupiscentemente, procura 
desonrar a donzela,

3 assim é o que, por violência, faz um julgamento
injusto.

4 Como é bom que o corrigido manifeste o seu arre 
pendimento !

Assim evitarás o pecado voluntário.
5 Há quem, estando calado, seja tido por sábio,

e quem se torue odioso por ser descomedldo no falar.
6 Há tal que se cala por não saber fa la r ;

e há tal que se cala, porque sabe qual é a ocasião 
oportuna.

7 O homem sábio está em silêncio até um certo tempo, 
mas 0 leviano e o imprudente não esperam a ocasião.

8 Açiuele que fala muito prejudica a sua alma,
e aquele que injustamente se excede será detestado.

9 O homem sem disciplina pode ser bem sucedido no Não nos
mal, fienios

porém aquilo que ele inventa pode converter-se em
sua própria ruína. rências.

10 Há dom que não é útil.
e há dom que é duplamente recompensado.

11 Há glória que leva à ruína,
e há humilhação seguida de exaltação.
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Máximas 23 
diversas.

24

25

26

Hú quem compre muitas coisas por baixo prego, 
mas que (de facto) as paga pelo séptuplo cio seu 

valor.
O sábio torna-se amável pelas suas palavras; 
porém as graças dos insensatos perder-se-ão.
O donativo do insensato não te será útil, 
porque ele tem sete olhos pãra te considerar.
Ele dará pouco, e lauçá-lo-á muit® vezes em rosto; 
quando a sua boca se abre, é como um incêndio.
Um empresta hoje, e torna-o a pedir amanhã: 
homem assim torna-se odioso.
O insensato não terá amigo, 
e o bem que ele faz não será agradecido, 
porque os que comem o seu pão têm língua falsa. 
Quantas vezes e quantos homens escarnecerão dele? 
De facto dá, sem discernimento, o que devia re 

servar,
e também aquilo que não devia guardar.
A  falta duma língua enganadora é como uma queda 

sobre o pavimento; 
assim a ruína dos maus virá de súbito.
O homem desagradável é como um conto vão, 
que anda sempre na boca de gente mal educada.
Será mal recebida a máxima procedente da boca do 

insensato, 
porque não a diz a seu tempo.
Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, 
e sofra por ter de estar na inacção.

Há quem perca a sua alma por causa do respeito 
humano;

perde-a, cedendo a uma pessoa imprudente, 
a si mesmo se perde, por atender demasiadamente 

a uma pessoa.
Tal há que, por falsa vergonha, promete ao seu 

amigo,
e arranja gratuitamente nele um inimigo.
A  mentira é no homem uma vergonhosa mancha, 
e ela encontra-se habitualmente na boca da gente 

sem educação.

20, 12. É uma verdadeira perda comprar, mesmo por 
baixos preços, muitos objectos inúteis.

14. Tem sete olhos para ver a recompensa ciue espera de 
ti, recompensa de sete por um.

21. O homem desagradável é comparado à linguagem Im 
pura de gente mal educada.

25. Arranja nele um inim igo, porque não pode cumprir 
o que lhe prometeu indiscretamente.



27 Melhor é um ladrão do que um homem que nieute
de contínuo, 

mas ambos terão por herança a perdição.
28 Os costumes dos homens mentirosos são sem honra, e 

a sua confusão acompanha-os sempre.
29 O sábio atrai a si a estima com as suas palavras, 

e o homem prudente agradará aos grandes.
30 Aquele que cultiva a sua terra, tornará mais alto o

monte dos seus frutos,
0 que pratica obras de justiça será exaltado, 
e o que agrada aos grandes fugirá da iniqüidade.

31 Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juizes, 
são como uma mordaça na sua boca, que os torna

mudos e os impede de castigar.
32 Sabedoria escondida é tesouro invisível; 

que utilidade haverá em ambas estas coisas ?
33 Melhor é o homem que encobre a sua iusipiência 

do que aquele que esconde a sua sabedoria.
21 —  1 Pilho, pecaste? Não tornes a pecar. Fugir do
mas faze oração pejas tuas faltas passadas, para 

que te sejam perdoadas.
2 Foge dos pecados como de uma serpente, 

porque, se te aproximares, serás apanhado.
3 Os seus dentes são dentes de leão, 

que matam as almas dos homens.
4 Todo o pecado é como uma espada de dois fios; 

a sua ferida não tem cura.
õ O ultraje e as violências aniquilam a riqueza;

a mais opulenta casa será destruída pela soberba; 
do mesmo modo os bens do soberbo serão arrancados 
pela raiz.

6 A  súplica do pobre chegará desde a sua boca até aos 
ouvidos de Deus, 

e prontamente lhe será feita justiça.
Aquele que aborrece a repreensão caiuinha por cima 

das pegadas do pecador; 
aquele que teme a Deus converter-se-á do (intimo 

do) seu coração.
8 O homem poderoso de língua insolente dá-se a conhe 

cer ao longe,
mas o sábio sabe escapar-se dele.

21, 4. A ferida  do pecado grave é por sua natureza mor 
tal, e nenhuma força criada a pode curar: sòmente Deus é 
que pode dar a vida da graça a uma alma infeliz que a 
perdeu.
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11

o sábio 12 
e o 

louco.
13

14

lõ

16

18

19

20

21

22

23

Aquele que edifica a sua casa à custa alheia, 
é como o que ajunta as suas pedras no Inverno.
A  assembleia dos pecadores é como um montão de 

estopa: 
o seu fim será a fogueira.
O caminho dos pecadores é calcetado de pedras uni 

das entre si,
mas vai dar à habitação dos mortos, às trevas e aos 

tormentos.
Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito 

dela.
A  sabedoria e o bom senso são a consumação do 

temor de Deus.
Aquele que não é sábio no bem, nunca será (bem) 

instruído.
Há uma sabedoria que é fecunda no mal, 

e não bá bom senso onde há amargura.
A  ciência do sábio derrama-se abundantemente, como 

(água de) uma inundação, 
e o seu conselho permanece como uma fonte de vida. 
O coração do insensato é como um vaso rachado: 
nada pode reter da sabedoria.
O sábio, ouvindo qualquer palavra judiciosa, 
louvá-la-á e ajJlicá-la-á a s i ;
se porém a ouve o voluptuoso, não lhe agradará, 
e deitá-la-á para trás das costas.
A  conversação do insensato é (aborrecida) como uma 

carga durante a viagem, 
mas nos lábios do sensato achar-se-á a graça.
A  boca do homem prudente é buscada na assembleia: 

as pessoas'pensarão nas suas palavras dentro dos 
seus corações.

A  sabedoria é para o insensato como uma casa arrui 
nada;

a ciência do insensato reduz-se a palavras sem sen 
tido.

A  doutrina é para o insensato como grilhões nos pés, 
e como algemas na mão direita.
O insensato, quando se rl, levanta a sua voz;
mas o varão sábio apenas se sorri discretamente.

9. A'o inverno, em que não é ocasião própria paia cons 
truir.

22. A doutrina, s, instrução sobre a virtude c para o in 
sensato uma coisa desagradável que lhe tira a liberdade doa 
movimentos.



24 A  ciência é para o homem prudente um ornamento
de ouro,

e como um bracelete no seu braço direito.
25 O pé do insensato é fácil em se meter em c®a do

vizinho,
porém o bomem educado retrai-se diante duma pes 

soa poderosa.
26 O insensato olha pela janela dentro duma casa, 

mas o homem educado conserva-se fora.
27 É má educação escutar a uma porta;

ao prudente será insuportável esta grosseria.
28 Os lábios dos imprudentes dirão fatuidades,

m ®  ®  palavras dos homens prudent® serão pesad® 
na balança.

29 O coração dos insensat® está na sua boca, e a boca
dos sábios está no seu coração.

30 Quando o ímpio amaldiçoa o inimigo, amaldiçoa-se
a sl m®mo.

31 O mexeriqueiro mancha-se a sl próprio, 
e è aborrecido de todos;
o que mora com ele será odioso; 
o homem prudente, que se cala, será honrado.
22 —  1 Ao preguiçoso é atirado lodo O pregui-
e todos falam dele com desprezo.
Ao preguiçoso é atirado excremento de bois 
e todo o que o tocar sacudirá as mãos.

3 O filho mal educado é a vergonha do pa l; Filhos
a filha (semelhante) será pouco estimada. '"càdos' '̂

4 A  filha prudente será uma herança para seu marido,
mas aquela, cujo procedimento envergonha, 
será a desonra de seu pai.

5 A  mulher atrevida cobre de confusão seu pai e seu
marido,

e não será inferior a®  Impios: 
dum e doutro andará desprezada.

6 üm discurso fora de propósito é como a música em
oc®ião de luto; 

o castigo e a doutrina em todo o tempo (oportuno) 
são (empregados pela) sabedoria.

22, 1-2. Mostra o sábio que, no conceito do povo, é tão 
vil o homem preguiçoso, que todos o insultam, atirando-lhe 
lodo, ou mancheias de esterco e outras imundícies.

6. A quem está de luto aborrece a música mais bela; 
assim aborrece a mais curiosa conversa, sendo fora do tempo 
oportuno.



o insen- Aquele que ensina o insensato
é  como o que quer tornar a uuir os cacos de nni vaso 

quebrado.
8 O homem que se põe a contar alguma coisa ao que

0 não ouve,
é como 0 que desperta o adormecido dum pesado 

sono.
9 Aquele que fala da sabedoria a um insensato. 

é  como o que fala com um homem adormecido, 
o qual, no fim do discurso, dirá : Quem é este?

10 Chora sobre o morto porque lhe faltou a luz.
e chora sobre o insensato, porque lhe falta o siso.

11 Chora pouco sobre o morto, porque ele entrou no
descanso;

12 mas a vida criminosa do mau é pior que a morte.
13 O pranto sobre o morto dura sete dias.

mas sobre o insensato e o ímpio dura toda a .sua 
vida.

14 Não fales muito com o estulto,
e não acompanhes com o insensato.

15 Guarda-te dele, para que não tenhas inquietações, 
e não serás contaminado com o seu pecado.

16 Desvia-te dele. e acharás descanso,
e não te enfastiarás com a sua estultícia.

17 Que coisa haverá mais pesada do que o cliiimbo? 
E que outro nome se lhe pode dar melhor do que

o de insensato?
18 A  areia, o sal e qualquer massa de ferro, sãn luais

fáceis de levar 
do que o imprudente, o insensato e o ímpio.

19 A  travação de madeixa, bem ligada e disposta no
alicerce do edifício, não se desunirá; 

assim, também, o coração firmado sobre um bem 
pensado conselho.

20 A  resolução do homem sensato 
nunca enfraquecerá com o medo.

21 Assim como uma paliçada posta em lugares elevados^ 
e uma parede de pedregulho, sem argamassa,
não podem resistir à violêticia do vento,

22 também o coração tímido, de pensamentos insen 
satos,

não resistirá à violência do temor.

10-13. É mais digno de compaixão o que está privado da 
graça de Deus. do que um morto para a vida do corpo.



23 O coração do insensato, oscilante nos seus pensa 
mentos, não temerá em tempo algum; 

assim também (por outro motivo) o que está sempre 
firme nos preceitos de Deus.

24 Aquele que pica o olho, faz sair dele lágrimas; Algumas
o que pica o coração excita o sentimento. sotfre^a

25 Aquele que atira com uma pedra aos pássaros, fá-los amizade.
fu g ir ;

assim também aquele que diz injúrias ao seu amigo, 
desfaz a amizade.

26 Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu
amigo, não desesperes, 

porque o regresso é  possível.
27 Ainda que tenhas dito ao teu amigo palavras con-

tristadoras, não temas, 
porque a reconciliação é possível, 
excepto se se trata de afrontas, impropérios, orgu 

lhoso desdém, 
revelação de segredo e golpes à traição : 
em todos estes casos fugirá de ti o amigo.

28 Permanece fiel ao teu amigo na sua pobreza,
para que também te alegres com ele nas suas pros- 

peridades.
29 Conserva-te fie l a ele no tempo da sua tribulação, 

para que tenhas parte com ele na sua herança.
30 O vapor e o fumo elevam-se da fornalha antes do

fogo;
assim também as injúrias, ultrajes e ameaças pre 

cedem a efusão de sangue.
31 Eu não me envergonharei de saudar o meu amigo, 

nem me esconderei da sua presença,
e. se me vierem mal® por causa dele, sofrê-los-ei.

32 Mas toda a pessoa que souber isto se acautelará
dele.

33 Quem porá uma guarda à minha boca, Oração
e um selo inviolável sobre os meus lábios,. contra os

parà que eu não caia por sua causa, dâ í̂bigua
e para que a minha Ungua me não perca? e da
23 —  1 Senhor, que és meu pai e dono da minha

vída,

23. Não temerá. . Nem o pecado, nem o castigo futuro 
causam horror ou espanto ao insensato.

26. Porque o regresso, isto é. a reconciliação.
31-32. Se me vierem males. . . Se ele fo r ingrato comigo, 

sofrerei com paciência, mas todos os que souberem que ele 
foi ingrato acautelar-se-âo dele.



não me abandones ao conselho dos meus lábios, 
nem permitas que eu caia por causa deles.

2 Quem aplicará ao meu pensamento o açoite (das 
correcções)
e (fará sentir) ao meu coração a disciplina da sabe 

doria,
para eu não ser poupado uo respeitante às rainhas 

faltas,
a fim de que nâo apareçam ós meu pecados.

3 para que se não aumentem as minhas ignoràncias, 
se não multipliquem os meus delitos,
não abundem os meus pecados, 
e eu não caia diante dos meus adversários.

4 e folgue de me ver arruinado o meu inimigo ?
Senhor, meu pai e Deus da minha vida,
não me abandones às suas sugestões.

5 Não permitas a imodéstia dos meus olhares, 
e afasta de mim todo o (mau) desejo.

6 Afasta de mim a intemperança,
e não se apodere de mim a paixão da impureza, 
e não me entregues a uma alma sem vergonha e sem 

recato.
Guarda 7 Ouvi, filhos, as regras que vos dou sobre a mode- 
11,,'^., ração da Ungua.

Aquele que as guardar, não perecerá pelos lábios, 
nem cairá em acções criminosas.

8 O pecador será colhido na sua leviandade,,
e o soberbo e o maldizente encontrarão nela motivos 

de queda.
9 A  tua boca uão se acostume ao juramento, 

porque isto é causa de muitas quedas.
10 O nome de Deus não esteja sempre na tua boca

(para ju ra r),
e não mistures nas tuas conversas os nomes dos 

santos,
porque nisto não serás isento de falta.

11 Pois, assim como o escravo, posto frequentemente à
tortura, não se livra das pisaduras, 

assim todo o homem que jura e invoca (a cada 
passo) o nome de Deus, não será de todo isento 
de pecado.

12 O homem que jura muito será cheio de iniqüidade, 
e a desgraça não se apartará de sua casa.

13 Se não cumprir o juramento, o seu pecado será
sobre ele; 

se dissimular, peca duplamente.



14 Se jurar em vão, não terá desculpa, 
e a sua casa será cheia de castigos.

15 Hã uma outra palavra que merece a morte,
e nunca ela se ouça entre os descendentes de Jacob.

16 Tudo isto será retirado dos homens pios, 
que não serão envoltos em tais pecados.

17 Não se acostume a tua boca a palavras desorde 
nadas,

porque nelas hár sempre pecado.
18 Lembra-te do teu pai e da tua mãe, 

quando te sentares no melo dos grandes,
19 para não acontecer que Deus se esqueça de ti. diante

desses mesmos grandes, 
e, enfatuado com a tua familiaridade, sofras algum 

impropério,
(para não acontecer que) chegues a desejar antes 
não ter nascido.
e amaldiçoes o dia do teu nascimento.

20 O homem acostumado a dizer impropérios 
nunca se corrigirá em toda a aua vida.

21 Duas sortes de pessoas pecam muitas vezes, impudicos. 
e a terceira atrai a ira e a perdição.
A alma ardente como um fogo aceso
não se acalma sem ter devorado alguma coisa.

23 0 homem., que abusa do seu corpo,
não terá sossego enquanto não acender o fogo.

24 Todo o pão é doce para o homem voluptuoso; 
não se cansará de pecar até ao fim  da vida.
Todo o homem,que desonra o seu tálamo (conju 

gal),
despreza a sua alma, dizendo: Quem me vê?

26 jLs trevas cercam-me, as paredes escondem-me. 
e ninguém de parte alguma olha para mim; 
de quem tenho eu receio? O Altíssimo não se lem 

brará dos meus pecados.
(Esse homem) não considera que os olhos do Senhor 

vêem todas as coisas, 
que um semelhante temor humano expele de si o 

temor de Deus, 
e que os olhos dos homens são ünicamente os que o 

fazem temer.

2í, 15. Uma outra palavra, que é a blasfêmia.
18. Quando te sentares. . Quando suceda estares sen- 

iiiílo entre os grandes, tendo sido sublimado às dlgnidades, 
iifln faças que não conheces teu pai ou tua mãie, ainda que 
ni‘.lum pobres.



28 Não sabe que os olhos cio Senhor
são muito mais luminosos do que o Sol,, 
que em torno estão vendo todos os caminlios dos 

homens,
que penetram o profundo do abismo e os corações 

dos mesmos homens, 
até aos mais ocultos esconderijos.

29 Com efeito, o Senhor Deus, assim como conliecia
todas as coisas antes de as ter criado, 

assim também agora, depois que as criou., as vê 
todas.

30 Este tal será punido nas praças da cidade, 
será posto em fuga como um potro de égua. 
e, onde ele menos o esperar, será apanhado.

31 Será vexado diante de todos.
por isso mesmo que não compreendeu o temor do 

Senhor.
32 Assim (perecerá) também toda fi mulher que deixa

o seu marido, 
e que lhe dá por herdeiro o fruto duma união adúl 

tera.
33 Porque primeiramente ela foi desobediente à lei do

Altíssimo;
em segundo lugar pecou contrii o seu marido:
em terceiro lugar cometeu um sidultério.
e deu-se a sl fillios doutro, que não era seu esposo.

34 Esta mulher será levada íi assembleia,
e serão lançados os olhares sobre seus fillios.

35 Os seus filhos não lançarão raízes, 
os ramos dela não darão fruto.

3G Deixará uma memória maldita,
e nunca mais se apagará a sua infâmia.

37 E os que vierem depois dela conhecerão
que não há coisa melhor do que o temor de Deus 
e que nada há mais doce do que observar os man 

damentos do Senhor.
38 É uma grande glória seguir o Seulior, 

porque é dele que se receherá larga vida.

30. Nas praças da cidade para exemplo de todos.
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12

T E R C E I R A  P A R T E

Elogio da sabedoria; máximas referentes 
às relações sociais

24 —  1 A  sabedoria faz o seu próprio elogio,
honra-se em Deus.
gloria-se no meio do seu povo;
abre a sua boca na Assembleia cio Altíssimo,
glorifica-se dipnte dos seus exércitos,
é exaltada no meio do seu povo,
e admirada na assembleia santa.
Entre a multidão dos escolhidos, recebe louvores, 
e entre os abençoados recebe bênçãos.
Ela d iz ; Eu saí da boca do Altíssimo, 
primogênita antes de todas as criaturas.
Eu fiz  com que nascesse nos céus uma luz inde 

fectível,
e como uma névoa cobri toda a terra.
Eu lialTitei nos lugares mais altos, 
e o meu trono é sobre uma coluna de nuvem.
Sòzinlia percorri a abóbada celeste, 
penetrei na profundidade do abismo, 
andei sobre as ondas do mar.
Caminhei por toda a terra.
Imperei sobre todos os povos 
e sobre todas as nações.
Tive debaixo dos meus pés, cora o meu poder, os 

corações de todos os grandes e pequenos; 
entre todos busquei uin lugar de repouso, e uma 

morada na herança do Senhor.
Então o Criador de tudo deu-me os seus preceitos, 

falou-me;
aquele qne me criou descansou no meu tabernáculo.

Elogio 
Ja sato"- 
doria. In  
trodução.

Origem 
e acção 
da sabe 

doria 
sobre a 
criação 

do 
mundo.

Como a 
sabedo 

ria se 
fixou em 

Israel.

24, 1. A sabedoria. . . P or meio duma prosopopeia intro 
duziu aqui o Sábio a mesma sabedoria, tecendo-se o digno 
ologio da própria excelência. P inta e descreve a sua origem 
e a magnificência das suas obras. Representa-se como uma 
rainha formosíssima e dotada de todo o gênero de virtudes, 
convidando os homens, e principalmente os Israelitas, a que 
a busquem.

3-4. Assembleia santa, multidão dos escolhidos e aben 
çoados são expressões que se referem aos Israelitas.

6. B como uma névoa. Alusão à massa de vapor que en 
volveu a principio todo o mundo.

S. Sòzinha. . . O inundo era uma vasta solidão, mas a 
sabedoria enchia tudo com a sua presença.

11. Na herança do Senhor, isto ê, entre os Israelitas.
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Importân- 17 
cia da 

sabedoria.

19
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23

Frutos e 24 
dons da 

sabedoria.

26

Disse-me: Habita em Jacob, 
possui a tua 'heranga em Israel, 
e lança raízes eutre os meus escolhidos.
Eu fui criada desde o princípio, antes ilo.s séculos, 
e não deixarei de existir até ao fim dos séculos, 
e exerci diante dele o meu ministério na morada 

santa.
Assim me fixei em Sião, 
repousei na cidade santa, 
e em Jerusalem está o meu poder.
Deitei raízes no melo dum povo glorioso, 
cuja herança está na parte do meu Deus, 
e na assembleia dos santos estabeleci a minha mo 

rada..
Elevei-me como o cedro do Líbano, 
como 0 cipreste do monte Sião.
Cresci como a palmeira dè Cades, 
como as roseiras de Jericó.
Elevei-me como uma formosa oliveira no.s campos, 
como o plátano no caminho á  beira das águas. * 
Difundi um perfume como o cinamomo e o bálsamo 

aromático,
e como mirra escolhida exalei suave odor.
Perfumei a minha habitação como o e.storaque, o 

gálbano,, o onix e a mirra, 
e como a gota de incenso caída por .si própria; 
a minha fragrâneia é como a dum bálsamo sem 

mistura.
Estendi os meus ramos como o terebinto; 
os meus ramos são ramos de honra e de graça.
Como a vide lancei flores dum agradável cheiro; 
e as minhas flores dão frutos de glória e de ri 

queza.
Eu sou a mãe do amor formoso, 
do temor, da ciência e da santa esperança.

, Em mim há toda a graça do caminho e da verdade, 
em mim toda a esperança da vida e da virtude.
Vinde a mim todos os que me desejais, 
e enchei-vos dos meus frutos,

14. Antes dus séculos, desde toda a eternidade.
17-23. Para significar a sua intensa vida e niaiavilliosa 

fecundidade, a sabedoria compara-se ao que há de mais 
viçoso no reino vegetal.

24. D o amor form oso, da caridade.
25. Caminho, modo prático de proceder. — Verdade, teo 

ria da virtude.



porque o meu espirito é mais doce do que o mel, 
e possuir-me é mais suave que o favo de mel.

28 A  minha memória durará por toda a série dos
séculos.

29 Aqueles que me comem terão ainda fome. 
e os que me bebem terão ainda sede.

30 Aquele que me ouve uão será confundido, 
e  os que agem por mim não pecarão.

31 Aqueles que me tornam conhecida terão a vida
eterna.

32 Tudo isto é o livro da vida, a aliança do altíssimo e 
o conhecimento da verdade.

33 Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça,
a herança da casa de Jacob e as promessas feitas a 

Israel.
34 (0  Senhor) prometeu a Davide, seu servo, que faria

sair dele um rei fortíssimo, 
o qual se sentaria sobre um trono de glória para 

sempre.
35 É ela (a  lei) que espalha ,a sabedoria como o Fison

(as suas águas), 
e como o Tigre no tempo dos frutos novos.

36 É ela que faz transbordar a inteligência como o
Bufrates, 

como o Jordão no tempo da ceifa.
37 É ela que derrama a ciência como o Nilo,

e que aumenta as suas águas como o Geon no tempo 
da vindima.

38 Nem o primeiro (que a estudou) a acabou de conhe 
cer,

nem, igualmente,, o último de a descobrir.
39 Os seus pensamentos são mais vastos do que o mar, 

e os seus conselhos mais profundos do que o grande
abismo.

40 Bu, a Sabedoria, fiz  correr os rios.
41 Bu sou como o caminho da água imeusa derivada

dum rio, 
como 0 canal duma ribeira, 
e como um aqueduto que sai do paraíso.

29. A  sabedoria, isto ê, a prática da virtude é tão gos 
tosa que nunca aborrece.

32. Tudo isto. . . Tudo o que a sabedoria acaba de dizer 
se contém na lei de Moisés.

35-37. Fison. . . T ig r e . . . os maiores rios da terra então 
conhecidos. Deus faz correr a sabedoria em abundância, como 
as águas dos grandes rios.

40-47. A  Sabedoria anuncia solenemente que não cessará 
<le espalhar as suas graças sobre o mundo.



42

43

44

45

46

47

Três 
coisas 

agradáveis 
e três 2 

detestá- 
veis. 3

A  sabe- 5 
doria é a 

coroa 
dos 6 

velhos.

8

Elogio do 9 
temor de 

Deus.

10

En disse: Regarei as plantas do meu jardim, 
saciarei de água os frutos do meu prado.
E eis que o meu curso de água se tornou um cau- 

daloso rio, e o meu rio se tornou um mar.
Com efeito, a luz da doutrina, com que a todos 

ilustro, é como a luz da aurora; 
eu a manifestarei ao longe.
Penetrarei todas as partes inferiores da terra, 
lançarei os olhos por todos os que dormem, 
e iluminarei todos os que esperam no Senhor. 
Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma 

profecia,
e deixá-la-ei aos que andam em busca da sabedoria, 

e não cessarei (de estar presente), de geração em 
geração, até ao século santo.

Vede que eu não trabalhei só para mim, 
mas para todos os que buscam a verdade.
25—  1 Em três coisas se compraz o meu espírito, 
as quais têm a aprovação de Deus e dos homens: 
A  concórdia entre os irmãos, o amor dos próximos, 
a boa harmonia entre marido e mulher.
Há três sortes (de pessoas) que a minha alma 

aborrece, 
e cuja vida me é insuportável:
Um pobre soberbo, um rico mentiroso, 
um velho fátuo e insensato.
O que não ajuntaste na tua mocidade, como o acha 

rás na tua velhice?
Quão belo é para os cabelos brancos o saber julgar, 
para os anciães o saber dar um conselho!
Quão bem parece a sabedoria nos velhos, 
e a inteligência e o conselho nas pessoas de alta 

.jerarquia!
A  experiência consumada é a coroa dos velhos, 
e o temor de Deus é a sua glória.
Nove coisas se apresentam ao meu espírito como 

muito felizes, 
e exporei uma décima aos homens por minhas pala 

vras ;
Um homem que encontra a sua alegria em seus 

filhos;
o que vive o bastante para ver a ruína de seus 

inimigos:
aquele—  fe liz ! —  que vive com uma mulher de bom 

senso;



ü qne uão caiu pela sua língua;
0 que não serviu pessoas indignas dele;

12 aquele— fe liz !—que encontrou um amigo verdadeiro; 
o que fala da justiça a um ouvido que lhe dá aten-

ção;
13 aquele que —  como é grande! —  encontrou a sabe 

doria e a ciência; 
aquele que —  a este nenhum se avantaja,— teme o 

Senhor.
14 O temor de Deus elêva-se sobre tudo.
15 Bem-aventurado o homem que recebeu o dom do

temor de Deus; 
com quem se comparará aquele que o possui ?

16 O temor de Deus é o princípio do seu amor,
mas inseparàvelmente se lhe deve ajuntar um prin 

cípio de fé.
17 A  tristeza do coração é a maior chaga, A mulher

e a maldade da mulher é uma consumada malícia.
18 Toda a chaga, não porém a chaga do coração;
19 toda a malícia, não poi-ém a malícia da mulher;
20 toda a aflição, não porém a proveniente dos que uos

têm ódio;
21 toda a vingança, não porém a vingança que vem dos

inimigos.
22 Não há veneno pior que o da serpente,
23 e não há ira pior que a da mulher.

Será melhor viver com um leão e com um dragão, 
do que habitar com uma mulher má.

24 A  maldade da mulher faz-lhe mudar de rosto, 
dá-lhe um aspecto sombrio como o dum urso, 
torna-o (escuro e áspero) como um Saco.
No meio dos seus vizinhos

25 iamenta-se o seu marido,
e. ouvindo-os, suspira amargamente.

26 Toda a malícia é leve comparada com a malícia da
mulher;

que a sorte dos pecadores caia sobre ela.
27 O que é para os pés dum velho o subir um monte

de areia,
isso é para um homem sossegado uma mulher des 

bocada.
28 Não olhes para a formosura da mulher,

e não cobices uma mulher pela sua formosura.

24. Como um saco, ou vestido de luto.
25. Ouvindo-os falar sobre as faltas da sua mulher.
26. Caia sobre ela. para castigo dos seus pecados.



29 Da mulher (máj provêm a cólera, a audácia e uma 
grande confusão.

30 Se a mulher tem o mando, 
levanta-se contra seu marido.

31 Coração abatido, rosto triste e chaga do coração, 
eis (o que produz) uma mulher má.

32 Mãos fracas e joelhos vacilantes,
eis (0  que causa) a mulher que não faz ditoso 
seu marido.

33 Dainulher nasceu o princípio do pecado, 
e é por causa dela que todos morremos.

34 Não dês à tua água a mais ligeira abertura, 
nem à mulher má, liberdade de saii' a público.

35 Se não andar sempre debaixo da tua mão,
ela te cobrirá de confusão diante dos teus inimigos.

36 Separa-a do teu corpo,
a fim de que não abuse sempre de ti.

A  mulher 26 —  1 Ditoso o homem que tem uma virtuosa inu-
virtuosa. lher,

porque será dobrado o número dos seus anos.
A  mulher forte é  a alegria de seu marido, 
derramará paz sobre os anos da sua vida.

3 A  mulher virtuosa é uma sorte excelente, 
é o prêmio dos que temem a Deus.
será dada ao homem pelas suas boas obras.

4 Terá (o marido dela) satisfeito o coração, seja rico
ou pobre, 

e o seu rosto ver-se-á sempre alegre.
Três coisas receou o meu coração, 
e com a quarta se amedrontou o meu semblante: 
A  acusação duma cidade (in te ira ), a sedição dum 

povo,
a calúnia, coisas estas mais pesadas que a morte; 
mas a mulher ciumenta é dor do coração e luto.
Na mulher ciosa a língua é um flagelo, 
que a todos atinge.

10 Como o jugo dos bois desajustado, 
assim é  a mulher m á;
o que a toma, é eomo quem toma um escorpião.

33. Alusão à queda do primeiro homem.
36. O repúdio era permitido aos Judeus, quando siia.s 

mulheres eram contumazes e incorrigíveis. .Jesus Cristo les- 
tituiu ao matrimônio a sua prim itiva indissolubllidade, ten 
do-o elevado a sacramento.

26, 10. O jugo, não estando bem firme e seguro, preju 
dica os bois e impede que trabalhem; assim a mulher má
transforma e prejudica os interesses da casa. '

Várias 5 
classes 
de mu 

lher má. 6

7
8 
9



12

13

14

15

16
17

18

19
20

21

23

24

25

26

27

A  mulher dada ao vinho é motivo de grande cólera e 
vergonha, 

e a sua infâmia não serã oculta.
A  impudicícla da mulher reconhece-se na desfaçatez 

do olhar e no mover das suas pálpebr®.
Redobra de vigilância sobre a filha que não se 

retrai (dos liomens) 
para que não se perca, se encontrar ocMião.
V igia sobre todo o desavergonhamento dos seus 

olhos.
e não estranhes se ela te desprezar.
Ela. como um viajante sequioso, abrirú a boca à 

fonte
e beberá de toda a água que tiver a mão,
junto de qualquer poste se assentará,
e a toda a seta abrirá a aljava até mais não poder.
A  graça duma mulher cuidadosa deleita o seu marido, Encanto# 

é o seu bom proceder infunde-lhe vigor até aos ossos. iher*vir- 
É um dom de Deus tuosa.

uma mulher sensata, amiga do silêncio; 
nada é comparável a uma mulher bem educada.
Graça sobre graça é a mulher santa e cheia de pudor.
Todo 0 preço é nada 
em comparação duma alma casta.
Como o Sol que se levanta para o mundo, nas altu 

ras de Deus.
assim é a beleza duma mulher virtuosa, ornamento 

da sua casa.
Como a lâmpada que brilha sobre o candelabro sa 

grado,
assim é a graci®idade do rosto numa idade ma 

dura.
Como colunas de ouro sobre bases de prata, 
assim são, sobre as suas plant®, os pés esbeltos 

da mulher ponderada.
Como fundamentos eternos sobre a pedra sólida, 
assim são os mandamentos de Deus no coração da 

mulher santa.
Com duas coisas se entristeceu o meu coração, Três
e a terceira provocou-me a cólera: que°ènt?is-
Um homem de guerra que perece â mingua, tecem,
um homem sábio que é desprezado, 
e aquele que p®sa da justiça ao pecado; 
a este último reservou Deus para a espada.

26. Um homem de guerra, um valente que. depois de se 
ter sacrificado pela sua pátria, morre na miséria.

27. E  aquele que passa. . um justo que se torna pecador.



Perigos 28 
cio ne 
gócio.

O falar 
manifesta 
o interior 
do homem.

Procurar g 
a justiça.

10

11

Conver- 12 
sação 

dos insen- 
satos. l o

14

Duas coisas me parecem difíceis e perigosas: 
Dificultosamente evitará as faltas o que negoceia, 
e o taberneiro não estará isento dos pecados da 

língua.
27 — 1 Por causa da pobreza muitos delinquiram; 
aquele que procura enriquecer-se afasta os olhos.
Como se finca um pau no meio da juntura de duas 

pedras,
assim também se introduzirá o pecado entre a venda 

e a compra- 
O delito será destruído com o delinqüente.
Se te não mantiveres firmemente no temor do Senhor, 
depressa a tua casa será arruinada.
Como quando se abana o crivo apenas ficam as 

alimpas,
assim a perplexidade do homem fica no seu pen- 

raento.
O forno prova os vasos do oleiro, 
e a prova dá tribulação, os homens justos.
Como o cuidado que se tem da árvore se dá a 

conhecer no fruto, 
assim a palavra manifesta o que vai no coração do 

homem.
Não louves um homem antes de ele falar, 
porque esta é a prova dos homens.
Se fores atrás da justiça, alcançá-la-ás, 
dela te revestirás como duma vestidura talar de 

g lória ;
com ela habitarás. ela te protegerá para sempre, 
e no dia do juízo acharás nela apoio.
As aves chegam-se para os seus semelhantes; 
assim a verdade volta para aqueles que a praticam.
O leão está sempre à espreita da presa; 
assim os pecados armam laços aos que praticam a 

iniqüidade.
O homem santo persevera na sabedoria como o Sol; 
o insensato, porém, muda como a lua.
No meio dos insensatos guarda a palavra para outro 

tempo;
(evita-os e) permanece, antes, de continuo entre os 

que pensam (bem). 
conversação dos pecadores é odiosa, 

e o seu riso é nas delicias do pecado.

27, 1. Afasta os olhos de Deus, da justiça e da virtude.
10. A  palavra verdade significa, neste lugar, santidade de 

vida, virtude.



15 o  discurso do que muito jura fará arripiar os cabelos
da cabeça,

e a sua irreverência fará tapar os ouvidos.
16 Na buUia dos soberbos há efusão de sangue; 

é penoso ouvir as suas maldições.
17 Aquele que descobre os segredos do amigo, perde Ossegre-

ÓOS na
o crédito amizade,

e não encontrará mais um amigo a seu gosto.
18 Ama o teu próximo

e sê leal na amizade com ele.
19 Se descobrires os seus segredos, 

não o voltárás a ganhar.
20 Como um homem que mata o seu amigo,

assim é o que destrói a amizade do seu próximo.
21 Como aquele que deixa ir da sua mão o pássaro. 

aSsim tu deixaste ir o teu próximo, e não o concilia-
rás mais.

22 Não o sigas, porque já  está muito distante; 
fugiu do laço como uma gazela.
Porque foi ferida a sua alma,

23 não poderás mais atraí-lo a ti. Hipocrisia. 
Depois duma injúria há reconciliação;

24 mas o revelar os segredos do amigo tira toda a
esperança a uma alma infeliz.

25 O que pisca os ollios forja maus desígnios, 
e ninguém o pode afastar de si.

26 Na tua presença falará com doçura, 
admirará o que tu disseres,
mas depois mudará de linguagem 
e armará laços 'às tuas palavras.

27 Muitas coisas aborreço, mas nenhuma como um tal
homem; 

o Senhor o aborrece também.
28 Quando alguém lança uma pedra ao alto, ela cairá o mau

sobre a sua cabeça; cl-s*e"a‘si
assim a ferida traiçoeira abrirá feridas no traidor, próprio.

29 O que abre a cova, cairá nela;
o que põe uma pedra no caminho para tropeço do 

próximo, tropeçará nela; 
o que arma um laço a outrem, nele perecerá.

30 O desígnio perverso recairá sobre o que o forja, 
que não saberá donde lhe vem o mal.

31 O escárnio e o ultraje são próprios dos soberbos, 
e a vingança, como um leão, armar-lhe-á ciladas.

25. Ninguém  o pode. E ninguém poderá evitar as suas 
perfidias.



32

Perdoar ao 33 
próximo 

para 
obter o 
perdSo 

de Deus.

Evitar a 10 
ira e os 
litígios.

A  má 15 
lingua.

Aqueles que se alegram com a queda dos justos, 
perecerão no laço, 

e a dor os consumirá antes da sua morte.
A  ira e o furor são duas coisas execráveis; 
o pecador as terá em sl mesmo.
28 —  1 Aquele que quer vingar-se. encontrará a vin 

gança do Senhor, 
o qual tirará exacta conta dos seus pecados.
Perdoa ao teu próximo que te ofendeu,, 
e então, quando pedires, serão perdoados os teus 

pecados.
Um homem conserva a sua ira contra outro hdmem, 
e pede a Deus remédio?
Não tem compaixão dum homem seu semelhante, 
e pede perdão dos seus pecados?
Ele, que é carne, conservq rancor, 
e pede propiciação a Deus?
Quem lha alcançará pelos seus delitos?
Lembra-te do teu fim 
e deixa de nutrir inimizad®,
porque a corrupção e a morte ameaçam-te por detrás 

dos mandamentos do Senhor.
Lembra-te do temor de Deus. 
e não te ires contra o teu próximo.
Lembra-te da aliança do Altíssimo, 
e não tomes em conta a falta do próximo cometida 

por inadvertência.
Abstém-te de litígios, 
e diminuirás os pecados; 
o homem iracundo arende pendências; 
o homem pecador suscita discórdias entre os amigos, 
lança a inimizade no meio dos que vivem em paz. 
O fogo ateia-se na proporção da madeira do bosque, 
e a cólera do homem (ateia-se) segundo o seu poder, 
aumenta em proporção da sua riqueza.
A  precipitação em discutir acende o fogo, 
a demanda irreflectida derrama sangue, 
e a língua que testifica (falsamente) trás a morte. 
Se assoprar® a uma faúlha ela se inflamará, 
se cnsplres sobre ela. se apagará: 
ambas as cois® saem da boca.
O mexeriquelro- e o homem de duas línguas são 

malditos
porque perturbam muitos que viviam em p®.

28, 12. O homem poderoso e o rico iram-se com grandg 
facilidade, por julgarem que tudo deve ceder aos seus ca 
prichos.

11

12

13

14



16 A  (má) língua dum terceiro abalou a muitos, 
dispersoú-os de povo em povo.

17 Bla destruiu ás cidades muradas dos ricos, 
e fez cair as casas dos grandes.

18 Desbaratou as forças dos povos, 
dispersou as nações fortes.

19 A  (má) língua de pm terceiro lançou fora de casa
mulheres virtuosas 

e privou-as (do fru to ) de seus trabalhos.
20 Aquele que a atende não terá descanso, 

nem terá amigo em que repouse.
21 O golpe dum açoite faz uma pisadura, 

mas o golpe da língua esmigalha os ossos.
22 Muitos morreram passados ao fio  da espada,

porém não'tantos como os que morreram por culpa 
da sua língua.

23 Bem-aventurado aquele que está a coberto da língua
iníqua,

que não passou pela ira dela,
que não atraiu para cima de si o seu jugo
e que não foi ligado com as suas cadeias,

24 porque o seu jugo é um jugo de ferro,
e as suas cadeias são cadeias de bronze.

25 A  morte que ela causa é uma morte desgraçadíssima, 
e a sepultura é-lhe preferível.

2G Ela durará (algum, mas) não muito tempo; 
assenhorear-se-á dos caminhos dos injustos, 
mas a sua chama não queimará os justos.
Os que deixam a Dens, cairão no poder dela. 
que 03 queimará, sem se extinguir; 
lançar-se-á sobre eles como um leão, 
e como um leopardo os despedaçará.

28 Cerca os teus ouvidos côm espinhos, 
não queiras ouvir a língua má, 
e põe na tua boca uma porta com ferrolhos.

2!) Funde o teu ouro e a tua prata,
e faze uma balança para (pesares) as tuas palavras, 
e um freio bem ajustado para a tua boca;

:!0 oUia, não escorregues no teu falar,
para não caíres diante dos teus inimigos, que te 

armam ciladas, 
e para que não venha a tua queda a ser incurável 

e mortal.

16. A  (má) língua dum terceiro, isto é, o caluniador.
26-27. Os justos serão poupados pela língua pérfida, a 

i|iiiil d irigirá os seus golpes principalmente contra os maus.



Mérito e 
perigo 

dos 
emprés 
timos.

10

11

12

29 —  1 Aquele que usa de misericórdia, empresta 
a juro ao seu próximo: 

aquele que tem a mão generosa, guarda os manda 
mentos.

Empresta ao teu próximo no tempo da sua necessi 
dade,

mas também paga-llie o que lhe deves, no tempo 
marcado.

Cumpre a tua palavra, e trata lealmente coui ele. 
e em todo o tempo acharás o que te é necessário. 
Muitos consideram o que se lhes emprestou como 

um achado, 
e causam desgosto àqueles que o ajudaram.
Beijara as mãos do que lhes empresta até que teniiam 

recebido,
e com voz humilde fazem (grandes) promessas; 
porém, chegando o prazo de pagar a dívida, pedem 

espera.
dizem palavras de enfado e de murmuração, 
e desculpam-se com o tempo (dizendo que a rida está 

d ifícil).
Ainda que possam pagar, porão dificuldades, 
depois darão dificilmente metade do capital, 
e dirão que se deve considerar isso como uuiíi coisa 

achada.
Se não (podem pagar), privam o credor do seu di 

nheiro,
e, sem causa alguma, o ficarão tendo por inimigo; 
pagar-lhe-ão com injúrias e maldições, 
e, à mercê e beneficio recebidos, corresponderão com 

ultrajes.
Muitos deixam de emprestar, não por desumanidade, 
mas porque temem ser defraudados sem o merecerem. 
Apesar de tudo isto, sê magnânimo com o miserável e 
não o faças esperar pela esmola.
Por causa do mandamento acode ao pobi-e. 
e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indi- 

gência.

29, 1. Guarda os mandamentos, que prescrevem as obras 
ce beneficência.

2. Paga ao teu próxim o o que ele te tiver emprestado. 
7 Como uma coisa achada. O devedor dá a entender ao 

credor que se deve considerar feliz por receber metade do 
que emprestou, pois podia considerar tudo perdido.

11. Que a ingratidão de muitos te não desvie de fazer
beni.



13 Perde o teu dinheiro por amor do teu irmão e do teu
amigo,

e não o escondas debaixo duma pedra para ficar 
perdido.

14 Emprega o teu tesouro segundo os preceitos do Altís 
simo,

e isto te aproveitará mais do que o ouro.
15 Encerra a esmola no coração do pobre.

e ela rogará por ti para te livrar de todo o mal.
10 I Mais do que o escudo e do que a lança do esfor-
17 > çado,
18 \ ela pelejará contra o teu inimigo.
19 O homem de bem dá fiança pelo seu próximo; Fianças,

e o que tiver perdido a vergonha o abandonará à sua
sorte.

20 Não te esqueças do benefício que te fez o que ficou
por teu fiador, 

porque ele expôs a sua vida por ti.
21 O pecador e o impuro fogem do seu fiador.
22 O pecador faz de conta que são seus os bens do seu

fiador,
e com coração ingrato abandona o seu libertador.

23 Um homem fica por fiador do seu próximo, 
e este, perdendo a vergonha, abandoná-lo-á.

24 Fianças imprudentes perderam a muitos que iam
bem nos seus negócios, 

agitaram-nos como ondas do mar.
25 Fizeram emigrar para diversos lugares homens po 

derosos,
que andaram errantes entre nações estranhas.

26 O pecador que viola o mandamento do Senhor 
meter-^e-á em fianças rulnosas;
e aquele que empreende muitos negócios, cairá sob 

a justiça.
27 Assiste ao teu próximo conforme as tuas posses, 

mas oUia por ti, nâo calas tu também.
28 O essencial da vida do homem é  a água, o pão, é  melhor

o vestuário e uma casa para cobrir a sua nudez. viver em
29 Aquilo que o pobre come, debaixo de qualquer coberto casando

de tábuas é melhor que uti-
do que um festim magnífico numa c® a estranha, bzar a 

quando se não tem domicílio próprio. '^Idade'
30 Contènta-te com o pouco ou muito que tiveres, dós

e não ouvirás, com amargura, que és um estranho, outros.

26. o  pecador. . . Muitas vezes Deus permite que as ini- 
quidades dos pecadores sejam castigadas deste modo.



Educação
dos

filhos.

31 É uma vida desgraçada a daquele que se anda hos 
pedando de casa em casa; 

em toda a parte em que for hóspede, uão procederá 
com confiança, nem ousará abrir a boca.

32 Ele noutras ocasiões terá hospedado outros, 
terá dado de comer e de beber a ingratos,
e, depois disto, ouvirá palavras aniargas:

33 Anda, hóspede, vai pôr a mesa,
e dá de comer aos outros do que tens à mão:

34 retira-te por causa da honra que devo aos meus
amigos:

necessito da minha casa para receber o meu irmão. 
3õ São duras estas (duas) coisas para um homem sen 

sato :
As palavras amargas dnm hospedeiro e os insultos 

dum credor.
30 —  1 Aquele que ama o seu filho, castiga-o cora 

frequência, 
para que se alegre com isso mais tarde, 
e não ande a bater às portas dos outros.
Aquele que instrui o seu fiUio será louvado nele. 
e nele mesmo se gloriará entre os seus conhecidos. 
Aquele que instrui o seu filho causa inveja ao seu 

inimigo,
e entre os seus amigos se gloriará dele.
Morreu o seu pai, e fo i como se não morresse, 
porque deixou depois de sl um seu semelhante.
Em sua vida viu (o seu filho ) e nele se alegrou; 
em sua morte não se entristeceu, 
nem se envergonhou diante dos seus advei-sários, 
porque deixou um defensor da sua cas# eontra os 

inimigos.
e alguém que será agradecido aos amigos.
Aquele que amimalha os seus filhos, terá que lhes 

pensar as feridas, 
e a qualquer palavra se turbarão as suas entranhas. 
Um cavalo indomado torna-se intratável, 
e um filho deixado à sua vontade torna-se insolente. 
Lisonjeia teu filho, e ele te causará terror; 
brinca com ele, e ele te entristecerá.

33. Anda, hóspede. . . Um exemplo das palavras amar 
gas a que se refere o vers. anterior.

39, 7. A qualquer palavra, a qualquer grito do menino 
caprichoso. Educação sem vigor.



10 Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a
sofrer por isso, 

para que, no fim, não tenhas de ranger os dentes.
11. Não lhe dês largas na sua mocidade,

e não feches os olhos ao que ele se lembrar de fazer.
12 Encurva-lhe a cei-viz na mocidade,

fiistiga-o nos flancos enquanto é menino,
para que não suceda endurecer-se e não te obedeça,
e venha a ser a dor da tua alma.

i:i Instrui o teu filho, e trabalha por formá-lo,
para que te não desonre eom a sua vida vergonhosa.

14 Um pobre são e cheio de força vale mais ,Saúde,
do que um rico fraco e atormentado de doenças.

1.'i A  saúde da alma., na santidade da justiça, 
vale mais do que todo o ouro e prata; 
ura corpo robusto vale mais do que imensos bens.

K! Não há riqueza maior do que a saúde do corpo, 
nem contentamento igual á alegria do coração.

17 Melhor é a morte que uma vida amargurada,
e 0 descanso eterno que um achaque perseverante.

18 Os bens escondidos numa boca cerrada
são como manjares esquisitos postos num sepulcro.

1!) De que servirá ao ídolo a oblação?
Ele não a comerá, nera lhe tomará o cheiro.

2(1 .\ssira acontece ao que é repelido pelo Senhor 
e que leva o pago da sua iniqüidade,

21 o qual vê (o alimento) com os seus olhos e geme, 
como um eunuco que abraça uma donzela e suspira.
Não abandones a tua alma á tristeza. Tristeza
e uão te aflijas a ti mesmo nos teus pensamentos. ® .
O júbilo do coração é a vida do homem ® egna.
e um teiburo inexaurível de santidade; 
a alegria do homem prolonga a sua vida.

24 Tem piedade da tua alma., procurando agradar a 
Deus, e aguenta-te; 

recolhe o teu coração na santidade do mesmo Deus 
e afugenta para longe de ti a tristeza.
(Tom efeito, a tristeza tem matado a muitos, 
e não há utilidade nela.

20 A  inveja e a ira abreviara os dias,
e os afans fazem chegar a velhice antes do tempo.

10. Os pais devem evitar demasiada familiaridade com os 
.'ieus fillios.

16. Alegria do coração produzida pela santidade de vida.
22. .Vos teus pensamentos, reflectindo demasiadamente 

.•7obre a causa dos sofrimentos presentes e futuros.
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Um coração generoso e bom está num continuo 
festim,

porque lhe preparam com diligência o seu alimento. 
31 —  1 As vigílias para enriquecer consomem as 

carnes,
e a preocupação com isso tira o sono.
O pensamento inquieto sobre o que poderá suceder 
perturba o sossego,
e a enfermidade grave torna a alma sóbria.
O rico afadiga-se por juntar riquezas, 
e, quando se entrega ao i-epouso. goza dos seus bens. 
Trabalha o pobre para ter que comer, 
e no fim acha-se (ainda) necessitado.
Aquele quc ama o ouro não estará sem pecado, 
e aquele que vai atrás da corrupção, será cheio dela. 
Muitos caíram por causa do ouro. 
cuja beleza foi a sua perdição.
O ouro é uma pedra de tropeço para os que llie 

sacrificam.
A i daqueles que vão atrás dele!
Por sua causa perecerá todo o insensato. 
Bem-aventurado o rico que foi achado sem mancha, 
que não correu atraído pelo ouro.
que não pôs a sua esperança no dinheiro nem nos 

tesouros.
Quem é este, para nós o louvarmos?
Realmente fez coisas maravilhosas ein sua vida. 
Ao que fo i provado pelo ouro e encontrado perfeito.

está reservada uma glória eterna: 
pôde transgredir a lei de Deus, e não a transgrediu, 
pôde fazer o mal, e não o fez.
Por isso os seus bens foram asseguradoS uo Senhor, 
e toda a assembleia dos santos celebrará as suas 

esmolas.
Sentaste-te a uma grande mesa?
Não sejas tu o primeiro a abrir a boca.
Não digas; Qne abundância de iguarias há sobre 

e la !
Lembra-te que é má coisa um olho invejoso.
Que coisa há pior que semelhante olho ?
Por isso chora com todo o seu rosto.

27. o  seu clim eiiío , que é a paz e a alegria da consciência. 
31, 2. Torna a alma sóbria, diminuindo a vioiéneia das 

paixões.
3. Quando se entrega ao repouso, quando se retira dos 

negócios.
10. F o i provado pelo ouro: possuindo-o. não abusou dele.



1(1 Quando olhar (aquele que te convidou), não sejas 
o primeiro a estender a mão. 

para que não cores, envergonhado pela tua gula.
17 Não comas à sobreposse. durante o banquete.
18 Julga das disposições do teu próximo pelas tuas.
10 Usa como um homem sóbrio do que te puser diante,

não suceda que, por comeres muito, te tornes odioso.
20 Sê o primeiro a acabar em sinal da tua boa edu 

cação,
e não te desmandes, para que não desgostes ninguém.

21 Se estás sentado entre muitas pessoas, não estendas
a mão antes delas, 

nem sejas o primeiro a pedir de beber.
Quão pouco vinho é suficiente para um homem re 

grado !
Assim, quando dormires, não te causará desassossego, 
nem sentlrás dor.

23 Vigília, cólica e ânsias, terá o liomem intemperante.
24 O homem sóbrio terá um sono salutar, 

dormirá até pela manhã, 
e a sua alma se deleitará com ele.
Se fores obrigado a comer muito, 
levanta-te e vomita : achar-te-ás aliviado, 
e não atrairás ao teu corpo uma doença.

26 Ouve-me, filho, e não me desprezes:
no fim reconhecerás a verdade das minhas palavras.
Sê pronto em todas as tuas acções, 
e não te virá nenhuma enfermidade.

28 Os lábios de muitos bem-dirão aquele que dá de 
comer liberalmente, 

e dar-se-á um testemunho fie l da sua generosidade.
20 Toda a cidade murmurará contra o que é mesquinho 

em dar pão,
e o testemunho .que dá da sua mesquinhez é ver 

dadeiro.
30 Não provoques (a beber) aqueles que são amigos do Uso do 

vinho,
porque o vinho tem perdido muitos.

25. Se fores obrigado. . Trata-se aqui de qualquer 
ü.xcesso involuntário. — Vomita. A  antiga medicina recomen- 
(iava provocar o vômito, quando se sentia o estômago sobre 
carregado.

27. E não te virá nenhuma enfermidade. Não só pela 
intemperança, mas também pela ociosidade, se originam mui 
tos achaques do corpo. Daqui vem que todo aquele que for 
activo e amante do trabalho se livrará de inumeráveis doenças.
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O fogo prova a dureza do fe rro :
assim 0 vinho bebido até embriagar dará a conhecer 

0 coração dos soberbos.
O vinho bebido com sobriedade é como vida para 

os homens; 
se o beberes moderadamente, serás sóbrio.
Que vida é a daquele a quem falta o vinlio?
Que coisa é a que nos priva da vida? A  morte.
O vinho .desde o princípio foi criado para regozi,io.

e não para embriaguez.
O vinho bebido moderadamente é o .júbilo da alma 

e do coração.
A  temperança no beber é a saúde da alma e do 

corpo.
O vinho bebido com excesso produz a irritação, 
a ira e muitas ruínas.
O vinho bebido com excesso é a amargura da alma. 
A  embriaguez inspira audácia, faz cair o in.sensato, 

diminui as forças e ocasiona feridas.
Em um festim de vinho (abundante) não arguas o 

próximo.
e não o desprezes no calor da sua alegria.
Não lhe digas palavras de censura 
e não 0 apertes com qualquer reclamação.
32 —  1 Puseram-te a presidir? Não te ensolierbeças 

por isso; 
sê entre os outros como um dele.s.
Tem cuidado deles, e depois disso assenta-te; 
Cumpridas todas as tuas obrigações, põ-te a comer, 
a fim de que te causem alegria, 
e recebas a coroa, como um ornamento .gracio.so, 
e mostres que eras digno de ser escolhido.
Fala, tu que és o mais velho,
pois é a ti qiie pertence falar primeiro.
(mas fala) com conhecimento e acerto, 
e não impeças a música.
Não desperdices palavras, onde não há quem as 

ouça,
€ não te glories despropositadamente do teu saber. 
Correm igual paralelo uma pedrinha de carbúnculo, 

em engaste de ouro, 
e um concerto de músicos em festim de vinho.

32, 3. Era costume dar uma coroa dc flores ao chefe do 
banquete, quando ele tinha desempenhado bem as suas funções.

5. E não impeças ouvir a música com os teus longos dis 
cursos.



8 Como um camafeu de ®meralda eneastoado em ouro. 
assim é uma melodia musical entre um alegre e

moderado vinho.
9 Ouve em silêncio,

e a tua modéstia conciliar-te-á a simpatia (de todos).
10 Tu, jovem, fala com dificuldade no que te diz res- e dos

peito. jovens:

11 Se fores interrogado duas vezes, 
tenha concisão a tua resposta.

12 Porta-te em muitas coisas como se as ignorasses. 
e ouve, jâ  calando, já também perguntando.

13 No meio dos grandes não tomes demasiada liberdade, 
e onde ®tão os velhos não fales muito.

14 Antes do trovão aparece o relâmpago 
e diante da modéstia vai a graça;
pela tua circunspecção serás bem-quisto.

15 Chegada a hora de te levantares, não te detenhas; 
sê o primeiro a retirar-te para tua casn,
e lá dlverte-te e recreia o teu espírito.

16 Faze o que te aprouver,
contauto que seja sem pecar e sem palavras sober 

bas.
17 Por todas estas coisas bem-dize ao Senbor, que te

criou
e que te cumula de todos os seus bens.

18 Aquele que teme o Senhor abraçará a sua doutrina. Temor
e os que velarem para o buscar receberão a sua de Deus,

bênção.
19 Aquele que busca a lei será cheio dela,

e o que procede com hipocrisia tropeçará nela.
20 .Aqueles que temem o Senhor encontrarão uin juízo

justo, e farão brilhar as suas justiças como
uma luz.

21 0 homem pecador evitará a repreensão,
e encontrará interpretações (da lei) segundo o seu 

desejo.
22 O bomem prudente não desprezará o instruir-se.

o estranho, ou o soberbo, não tèm neidnun temor;
23 mas quando opéra por si e sem conselho,

®  suas próprias empres® o condenarão.
24 Filho, não faças coisa alguma sem conselho, 

e não te arrependerás depois dela feita.
25 Não vás pelo caminho da ruína, e não tropeçarás

nas pedras;
nem te metas num caminho escabroso, para que não 

dês à tua alma ocasião de queda.
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26 Guarda-te dos teus próprLos íilhos 
e acautela-te dos teus domésticos.

27 Em todas as tuas obras guarda a tua alma, 
porque é assim que se guardam os mandamentos.

28 Aquele que crê em Deus, atende aos seus manda 
mentos,

e 0 que confia nele oiSo será danificado.
33 —  1 Àquele que teme o Senhor não sobrevirão 

desgraças,
antes Deus o guardará na tentação e o livrará dos 

males.
2 O sábio não aborrece os mandamentos nem as leis, 

e não se fará em pedaços como o navio na tem 
pestade.

3 O liomem sensato crê na lei de Deus, 
e a lei é fie l para com ele.
Prepara o teu discurso, e, deste modo, serás ouvido;

junta o teu saber e depois responde.
O coração do insensato é como as rodas de um carro, 
e o seu pensamento é como um eixo que gira.
O amigo zombador é como um garanhão, 
que relincha debaixo de qualquer que o monta.
Por que é que um dia é  preferido a outro dia, uma 

luz a outra luz. 
e um ano a outro ano, provindo todos do mesmo Sol? 
Pôi a ciência do Senhor que os diferenciou, 
quando criou o Sol, o qual obedece às suas ordens. 

9 Distinguiu as estações e os seus dias de festa,
em que (os homens) celebram as solenidades a hora 

determinada.
10 Destes mesmos dias fez Deus a uns grandes e sa 

grados.
e a outros pôs n'o número dos dias comuns.
Assim, igualmente, todos os homens são feitos do 

pó, da terra de que Adão foi formado.
11 O Senhor, porém, pela grandez.i da sua sabedoria,

dlstinguiu-os, 
diversificou os seus caminhos.

12 A  uns abençoou e exaltou;
a outros santificou e tomou para s i ; 
a outros amaldiçoou e humilhou, 
e deitou abaixo do seu lugar.

33, 12. Deus abençoou os descendentes de Sem (Gén. S, 26 
e segs.), santificou e tomou para si o povo de Israel (Ex. 19, 
6 e 6), amaldiçoou e expulsou das suas terras os Cananeus, 
dando-as aos Israelitas.



13 Como o barro está nas mãos do oleiro,
para lhe dar a forma e disposição que deseja,

14 e para o empregar nos usos que lhe aprouver.
assim o homem se encontra na mão daquele que o 

criou,
e que lhe dará segundo o seu juízo.

15 Contra o mal está o bem, e contra a morte a vida;
assim também contra o homem justo está o pecador. 
Considera assim todas as obras do Altíssimo; 
achá-las-ás duas a duas, e uma oposta à outra.

16 E eu fui o ültimo que despertei, O autor
e fui como o que ajunta os bagos atrás dos ''indi-®

madores. seu livro.
17 Eu também esperei na bênção de Deus, 

e enchi o lagar como o que vindima.
18 Olhai que eu não trabalhei sé para mim, 

mas para todos os que buscam a instrução.
19 Ouvi-me. 6 grandes e todos os povos,

e vós, os que presidis às assemblelas, aplicai os 
ouvidos.

Q U A R T A  P A R T E

Princípios referentes às relações sociais

20 Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu Não

amigo ls ‘ bens
não dês em tua vida poder sobre t i ; próprios
não dês a outro os bens que possuis, antes de
para que não suceda arrependeres-te disso e tomares 

a pedir-lhos.
21 Enquanto viveres e respirares, 

ninguém te faça mudar sobre este ponto.
22 porque melhor é que teus filhos te peçam.

do que estares tu ólhando para as mãos de teus 
filhos.

23 Em todas as tuas obras conserva a tua superioridade.
24 Não manches o teu bom nome.

No dia em que terminar o curso da tua vida, no 
tempo da tua morte, 

reparte a tua herança.

14. Segundo o seu ju izo, isto é, segundo o julgar con 
veniente.

16. Eu fui 0 último daqueles que coleccionaram sentenças 
sagradas.
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Ao asno, penso, vara e carga; 
ao escravo, pão. correcção e trabalho.
Ele trabalha quando o castigam, doutra sorte não 

cuida senão em descansar; 
afrouxa-lhe as mãos, e buscará a liberdade.

27 O jugo e as correias fazem curvar o pescoço duro, 
assim as tarefas contínuas amansani o escravo.

28 Ao escravo malévolo, tortura e ferros:
manda-o para o trabalho a fim de que não esteja 

ocioso,
29 porque a ociosidade ensina muita malícia.
30 Põe-no ao trabalho, porque assim lhe convém.

Mas, se ele te não obedecer, aperreia-o com grilhões; 
porém não cometas excessos seja com quem for, 
e não faças coisa alguma grave sera ter reflectido.

31 Se tens um escravo fiel, estiiua-o como a ti próprio, 
trata-o como um irmão,
porque o adquiriste ã custa do teu sangue.

32 Se o tratares mal sem razão, fugir-te-á:
33 q. se ele se afasta de ti e se retira.

não saberás a quem perguntar, nem por qne camiuho 
0 hás-de buscar.
34 —  1 É próprio do homem insensato sustentar-se 

de vãs esperanças e de mentira, 
e os sonhos dão asas à  fantasia dos imprudentes.

2 Como o que procura agarrar urna sombra e vai atrás
do vento,

assim é o que atende a enganosas visões.
3 A  visão dos sonh® é isto segundo aquilo,

é como a imagem dum homem diante dele próprio.
4 Que coisa pura poderá vir dura impuro?

B por um mentiroso que verdade será dita?
5 A  adivinhação do erro. os agouros falsos 

e os sonhos dos malfeitores são vaidade.
6 O teu coração, como o da mulher que está de parto,

padecerá Imaginações.
Se pelo Altíssimo te não foi enviada alguma destas 
visões,
não ponhas nelas o teu coração,

7 porque os sonhos têm feito extraviar muitos,
que caíram, por terem posto neles a sua confianç.a.

31. o  escritor sagrado refere-se aos escravos que eram 
aprisionados durante a guerra, e que se podiam considerar 
adquiridos à custa do próprio sangue.

3. Isto segundo aquilo: isto reproduzindo aquilo. O so 
nho c como a imagem do homem no espelho: o que vale ou 
não vale, vem do próprio homem.



8 A  palavra da lei será cumprida sem mentira,
e a sabedoria será clara na boca do homem fiel.

9 Que sabe aquele que não fo i provado? Utilidade 
O homem experimentado em muitas coisas, tem ilêrmTa.

muitos pensamentos;
0 que aprendeu muito,, fala com sabedoria.

10 Aquele que não tem experiência, pouco sabe,
mas o que se ocupou em muitos negócios adquire 

muita sagacidade.
11 Que sabe aquele que não foi tentado?

O que foi enganado tornar-se-á muito esperto.
12 Muitas coisas tenho visto viajando, 

muitos costumes diferentes.
13 Algumas vezes me encontrei em perigo de morrer,

por causa destas coisas, 
mas fui livre pela graça de Deus.

14 O espírito daqueles que temem a Deus, será pro- Deus
curado; protege

quando Deus olhar para eles (o seu espirito) será
abençoado. temem.

15 Com efeito, a sua esperança está posta naquele que
os salva,

e os olhos de Deus estão sobre os que o amam.
16 Aquele que teme o Senhor de uada tremerá,

e não terá pavor algum, porque ele mesmo é a sua 
esperança.

17 Bem-aventurada a ahna daquele que_ teme o Senhor.
18 PaVa quem olha ela, e quem é a sua fortaleza?
19 Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem; 

ele é  um protector poderoso, um esteio forte,
um abrigo contra o calor, uma protecção contra o 

ardor do meio-dia,
20 um sustentáculo contra o tropeção,, um auxílio con 

tra a queda; 
ele levanta a alma e alumia os olhos, 
dá saúde, vida e bênção.

21 A  oblação daquele que sacrifica dos bens havidos Sacrifi- 
com injustiça, é imunda, cios
e não são agradáveis a Deus os escárnios dos in- 

justos.
22 O Senhor é só para aqueles que o esperam 

no camiuho da verdade e da justiça.

8. Não são precisos os sonhos. A  lei basta habitualmente 
para mostrar, sem mistura de erro, a vontade divina.

1.3. O escritor sagrado correu muitos perigos em suas 
viagens.



23 O Altíssimo não aprova os dons dos iníquos, 
não olha para as oblações dos maus,
nem pela multidão dos seus sacrifícios lhes perdoará 

os seus pecados.
24 Aquele que oferece um sacrifício com os haveres dos

pobres,
é como o que degola um filho na presença de seu pai. 

2õ O pão dos necessitados é a vida dos pobres;
aquele que lho tira é um homem sanguinário.

26 Quem tira a alguém o pão que ganhou com o seu 
suor,

é como aquele que mata o seu próximo.
Aquele que derrama sangue
e' 0 que defrauda o trabalhador, são irmãos.

28 Se um edifica, e outro destrói,
que proveito lhes resulta daqui senão trabalho?

29 Se um ora, e outro amaldiçoa, 
de qual ouvirá Deus a voz?

30 Se alguém se lava, depois de ter tocado um morto, e
o toca outra vez, 

de que lhe serve o ter-se lavado?
31 Assim se porta o homem, que jejua pelos seu pecados 

e que, de novo, os comete:
que proveito tira da sua mortificação?
Quem ouvirá a sua oração?

Sacrifícios 35 —  1 Aquele que observa a lei (por isso mesmo, 
deíros! como que) multiplica as oferendas.

2 É um sacrifício salutar estar atento aos manda 
mentos,

e apartar-se de toda a iniqüidade.
3 íé  oferecer um sacrifício de propiciação pelas injus 

tiças
e orar pelos pecados, o afastarmo-nos da injustiça.

4 Aquele que oferece a flor da farinha dá graças a
Deus;

e o que exerce a misericórdia oferece úm sacrifício.
5 lÉ agradável ao Senhor o fugir da iniqüidade;

é uma deprecação pelos pecados 0 retirar-se da 
injustiça.

6 Não apareças com as mãos vazias diante do Senhor,

24, Como o que degola um filho. . Os pobres são os filhos 
predilectos de Deus.

35, 1-8. O sacrifício mais agradável a Deus consiste em 
observar a lei, evitar o pecado e exercer a misericórdia para 
com o próximo.



7  porque todas estas coisas se fazem por causa do
mandamento de Deus.

8 A  oblação do justo torna pingue o altar,
e é um suave perfume diante do Altíssimo.

9 O sacrifício do justo é agradável (a Deus), 
o Senhor nâo se esquecerá dele.

10 De bom ânimo tributa glória a Deus.
e não diminuas as primícias de tuas mãos.

11 Tudo o que dás, dá-o com semblante alegre, 
santifica os teus dízimos com regozijo.

12 Dá ao Altíssimo segundo o que ele te tem dado, 
oferece-lhe com ânimo generoso, segundo as tuas

posses,
13 porque o Senhor é remunerador, 

recompensar-te-á tudo sete vezes mais.
14 Não lhe ofereças donativos perversos, porque os não

receberá.
15 Não esperes nada dum sacrifício injusto, 

porque o Senhor é juiz,
e não bá para ele distinção de pessoas.

16 O Senhor não fará acepção de pessoas contra o
pobre, e ouvirá a oração do oprimido.

17 Não desprezará os rogos do órfão,
nem a viúva que lhe fa la com os seus gemidos.

18 Não correm as lágrimas à viúva pelas suas faces, 
e não clama ela contra aquele que lhas faz derra 

mar?
19 Efectivamente, elas .das faces (da viúva) sobem até

ao céu,
e o Senhor, que a ouve, não gostará de a ver chorar.

20 Aquele que adora a Deus com alegria será bem
acolhido,

e a sua prece chegará até às nuvens.
21 A  oração do que se humilha penetrará as nuvens; 

ele não se consolará, enquanto ela não chegar (até
Deus),

e não se retirará, enquanto o Altíssimo não puser 
nela os olhos-

22 O Senhor não diferirá por muito tempò. 
mas julgará os justos e lhes fará justiça:
0 Fortíssimo não usará mais de paciência (com os 

opressores), 
mas quebrar-lhes-á o dorso.

23 Vingar-se-á das nações,
até desfazer a multidão dos soberbos 
e quebrar os ceptros dos iníquos;



Prece 
pela 

salvação 
de Israel.

24 até retribuir aos homens segundo as suas acções, 
segundo as obras e presunção de (qualquer descen 

dente de) Adão;
25 até fazer justiça ao seu povo

e alegrar os justos com a sua misericórdia.
26 A  misericórdia de Deus, no tempo da tribulação, é

agradável,
como a nuvem que se desfaz em chuva no tempo da 

seca.
36 — 1 Tem piedade de nós, ó Deus de todas as 

coisas, volta para nós os teus olhos 
e mostra-nos a luz das tuas misericórdias; 
espalha o teu temor sobre as nações, que te não 

buscaram,
para que elas reconheçam que não há outro Deus 

senão tu, 
e publiquem as tuas maravilhas,

3 Levanta a tua mão contra, as nações estranhas, 
para que reconheçam o teu poder.

4 Assim como diante dos seus ollios mostruste em nós
a tua santidade, 

assim também, à uossa vista, mostra nelas a tua 
grandeza,

5 para que reconheçam, como também nós reconhe 
cemos.

que fora de ti. Senhor, não há outro Deus.
6 Kenova os teus prodígios, faze novas maravilhas,
7 glorifica a tua mão e o teu braço direito.
8 Excita o teu furor e derrama a tua ira.
9 Destrói o adversário e aflige o inimigo.

10 Apressa o temim, lembra-te do fim, 
para que publiquem as tuas maravilhas.

11 Na voracidade das chamas consumido seja o que
escapar,

e os que tirauizam o teu povo caiam na perdição.
12 Esmaga a cabeça aos chefes dos inimigos,

que dizem ; Não há outro (Senhor) fora de nós.
13 Ajunta todas as tribos de .Tacob,

para que conheçam que não há outro Deus senão tu, 
para que publiquem as tuas grandezas, 
e sejam herança tua como o foram desde o principio.

36, 4. Assim como Deus mostrou a sua santidade nos 
Israeiitas. castigando os seus pecados com a sujeição ao do- 
minio dos Gentios, assim também mostrará a sua grandeza 
entre os Gentios, tirando-ihes o dominio sobre os Israelitas e 
castigaiido-os pelo mal que lhes fizeram.

13. Ajunta todas as tribos de Jacob, que se encontram 
exiladas em regiões diferentes.



14 Tem misericórdia do teu povo, que foi chamado do
teu nome,

e de Israel, a quem tu tens tratado como teu pri 
mogênito.

15 Tem piedade da cidade que santificaste, 
de Jerusalém, cidade do teu repouso.

16 Enche Siflo das tuas palavras inefáveis,
e o teu povo da tua glória.

17 Dá testemunho em favor daqueles que, desde o prin 
cípio, são tuas criaturas, 

e suscita (o cumprimento dos) oráculos que em teu 
nome proferiram os primeiros profetas.

18 Dá a recompensa aos que pacientemente esperam
em ti,

para que os teus profetas sejam achados fié is ; 
ouve as orações dos teus servos,

19 segundo a bênção de Aarão ao teu povo, 
e encaminha-nos pela estrada da justiça,
a fim de que todos os que habitam a terra sai 

bam que tu és o Deus que contempla os sécu 
los.

20 O estômago recebe toda a casta de alimentos, Escolha
mas entre os alimentos um é melhor que outro. virtuosa

21 O paladar discerne pelo gosto o prato de caça, muliicr. 
e o coração sensato as palavras mentirosas.

22 O coração depravado causa tristeza, 
mas o homem hábil resistir-lhe-á.

23 A  mulher pode tomar por esposo a qualquer homem, 
mas entre as filhas uma é melhor que outra.

24 A  formosura da mulher alegra o rosto do seu marido, 
e ultrapassa todos os desejos do homem.

25 Se a sua lingua sabe curar, possui também a doçura
e a bondade:

o seu marido não será (infeliz ou pouco fe liz ) como 
os (outros) filhos dos homens.

26 O que possui uma mulher boa começa a formar a
sua fortuna;

tem um auxílio, que lhe é semelhante, e uma coluna 
de apoio.

24. A formosura da mulher, acompanhada dc boas quali 
dades morais.

25. Sabe curar els feridas recebidas diàriamente pelo ma 
rido no meio das contrariedades.



Verda 
deiro e 

falso 
amigo.

Bons e 
maus 

conse- 
Iheiros. o

27 Onde não há sebe, será,roubada a fazenda;
onde não há mulher, o homem suspira na indi.gência.

28 Quem é que se fia daquele que não tem ninho,
que passa a noite onde quer que ela o surpreende, 
como salteador pronto para tudo, que vagueia de 

cidade em cidade?
37 —  1 Todo o amigo d irá ; Eu também contrai 

amizade contigo.
Porém há amigos que o são sòmente de nome.
Não causa isto uma dor que se avizinha da morte.

2 que o companheiro e o amigo se convertam em
inimigos?

3 ó  perversissimo pensamento, onde tiveste a tiai ori 
gem.

para cobrir a terra com a tua malícia e coin a tua 
perfídia?

4 Um amigo alegra-se com o seu amigo na prospe 
ridade ;

no tempo da tribulação será seu adversário.
5 Um amigo condói-se do seu amigo, no interesse do

seu ventre; 
à vista do inimigo, tomará o escudo.

6 Não te esqueças em teu coração do teu amigo.
não percas a lembrança dele no meio da tua riqueza. 
Não te aconselhes com aquele que te arma traições, 
e esconde os teus desígnios dos que te têm inve.ja. 
Todo o que é consultado dá o seu conselho, 
mas há conselheiros que só atendem a si pnlprios. 

9 Vê bem com quem te aconselhas;
informa-te primeiro quais são os seus interesses, 
porque ele pensa neles dentro de si próprio.

10 Isto. para que não suceda talvez que finque na terra
uma estaca,

11 e te d iga : O teu caminho é bom —
enquanto se põe do outro lado, para ver o que te 

acontecerá.

27-28. O sábio aconselha o matrimônio como remédio de 
muitos males da alma, e como útil ao bem público e parti 
cular. Ainda não tinha chegado o tempo de aconselhar a v ir  
gindade. essá angélica virtude, de que Jesus Cristo faz os 
mais rasgados elogios.

37, 3. O perversissimo pensamento da natureza corrom 
pida, que chega a abusar do sagrado sentimento de amizade.

10. Finque na terra. isto é, te arme um laço para 
caíres.



12 Consulta sobre santidade um homem sem religião, 
um injusto sobre justiça,
uma mulher sobre outra de quem ela tem ciúme, 
um covarde a respeito de guerra, 
um negociante acerca do tráfico de mercadorias, 
um comprador sobre a venda, 
um invejoso sobre o reconhecimento.

13 um ímpio sobre a piedade.
um desonesto sobre a honestidade, 
um operário do campo sobre qualquer traballio

14 um jornaleiro por ano sobre o que ele deve fazer
durante um ano.

\im servo preguiçoso a, respeito dum grande traba 
lho!...

Nunca te aconselhes com estes sobre tais coisas.
15 Comunica, sim, continuamente com um homem santo, 

que tu reconheceres fie l ao temor de Deus,
16 cuja alma é segundo a tua alma,

e que se condoerá de ti, quando andares titubeando 
nas trevas.

17 Forma dentro de ti um coração de bom consellio. 
porque não tens outra coisa de maior preço do que

ele.
18 A  alma dum homem santo descobre algumas vezes

melhor a verdade, 
do que sete sentinelas postadas num lugar elevado 

para atalaiar.
19 Mas sobre tudo pede ao Altíssimo 

que dirija o teu caminho em verdade.
20 Preceda todas as tuas obras a palavra verídica, Verda-

e todos os teus empreendimentos nm conselho está- / '« ira  e
 , falsa sa-
vel. bedoria.

21 Uma palavra má transtorna o coração, 
de que nascem quatro coisas :
o bem e o mal, a vida e a morte;
sobre elas quem domina de contínuo é a língua.
Há homem hábil que ensina a muitos, 
mas que é inútil para si.

22 Outro é prudente e instrui a muitos, 
e é agradável (ou ú til) a si próprio.

12-14. Consulta, Uma série de ironias para advertir que 
niinca devemos tomar conselhos de certas pessoas.

17. Um coração. . uma boa consciência.
21. A  língua pode fazer muito bem e muito mal. salvar a 

vida ou causar a morte.



23 Aquele que usa duma linguagem pretenciosamente
sábia é odioso; 

será privado de tudo.
24 Não lhe foi dada a graça pelo Senhor, 

porque carece de toda a sabedoria.
25 Há sábio, que é sábio para s i :

o fruto da sua sabedoria é louvável.
26 O homem sábio instrui o seu povo,

e os frutos da sua sabedoria são estáveis.
27 O homem gábio será cheio de bênçãos, 

e louvá-lo-ão os que o virem.
28 A  vida do homem reduz-se a um certo número de dias, 

porém os dias de Israel são inumeráveis.
29 O sábio herdará honra no seio do povo, 

e o seu nome viverá eternamente.
Tempe- 30 Filho, prova a tua alma durante a tua v id a ; 
rança. gg coisa lhe é prejudicial, não lha concedas,

31 porque nem todas as coisas convêm a todos.
nem todas as pessoas se comprazem nas mesmas 

coisas.
32 Não sejas glutão em banquete algum, 

nem te lances a todos os pratos,
33 porque no excesso de alimento está a doença, 

e a intemperança conduz à cólica.
34 Por causa da intemperança morrem muitos; 

porém 0 homem sábio prolonga a sua vida.
38 —  1 Honra o médico, por causa da necessidade; 
com efeito, foi o Altíssimo que o criou.

2 Toda a medicina vem de Deus. 
e (o médico) receberá donativos do rei.

3 A  ciência do médico exaltará a sua cabeça, 
e ele será louvado na presença dos grandes.

4 O Altíssimo produziu da terra os medicamentos; 
o homem prüdente não os aborrecerá.

5 Porventura não foi por meio dum lenho que se tornou 
doce a água amargosa?

6 Ao conhecimento dos homens chegou a virtude dos 
medicamentos.

O Altíssimo deu aos homens a ciência 
para ser por eles honrado nas suas maravilhas.

Médico 
terrestre 
c celeste.

23. Será privado. Nenhum resultado tirará dos seus 
sofismas.

38, 5. P o r meio dum lenho. Com alusão ao milagre, que 
.se refere no Êxodo 15, 25 prova-se aqui ter o Autor da natureza 
dado às ervas e plantas diversas virtudes.



Com eles cura e mitiga a dor; 
o farmacêutico faz compostos agradáveis, 
compõe unguentos salutares, 
de forma que as criaturas de Deus não peregam.

8 (Pela sua acção) a paz de Deus estende-se sobre a
face da terra.

9 Filho, não te descuides na tua enfermidade, 
mas faze oração ao Senhor, e ele te curará.

10 Aparta-te do pecado, endireita as tuas mãos, 
purifica o teu coração de todo o delito.

11 Oferece um (incenso de) cheiro suave, uma lem 
brança de flor de farinha 

imola vitimas pingues;
(depois disto) dá lugar ao médico,

12 pois para isso é que o Senhor o estabeleceu.
B não se aparte de ti,
porque te é necessária a sua assistência.

13 Virá tempo em que cairás nas mãos deles,
14 e eles mesmos rogarão ao Senhor

que envie por meio deles o alívio e a saúde, 
em atenção à sua vida recta.

15 Aquele que peca na presença de quem o criou, 
virá a cair nas mãos do médico.

16 Filho, derrama lágrimas sobre o morto. Modo de
põe-te a chorar como quem recebeu um rude golpe: 
enterra o seu corpo segundo o costume, ^
e não desprezes a sua sepultura.

17 Chora-o amargamente dnrante um dia, para evitar a
maledicência, 

e depois consola-te da tua tristeza;
18 Toma este nojo segundo o merecimento da pessoa, 

um dia ou dois, para não dares lugar à detracção.
19 Porque a tristeza faz apressar a morte, tira o vigor, 

e a melancolia do coração faz descair a cabeça.
20 A  tristeza conserva-se na solidão;

e a vida do pobre é como o seu coração.
21 Não entregues o teu coração à tristeza,

mas lauça-a fora de t i ; lembra-te do teu fim.
Não te esqueças dele, porque não há retorno;
«m  nada aproveitarás ao morto, e a tl mesmo farás 

um grave dano.
23 Lembra-te da minha sorte (te dirá o m orto ): a tua 

será semelhante; 
ontem para mim, hoje para ti.

9-14. A  ciência e a  piedade, os meios humanos e o au 
xílio divino, devem, tanto no doente como no médico, estar 
intimamente relacionados.
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No repouso do morto deixa descansar a sua memória; 
e consola-o ao exalar o último suspiro.
O letrado adquire sabedoria no tempo do ócio, 
e o que tem poucas ocupações alcançará a sabedoria. 
De que sabedoria será cheio 
o que pega no arado,
que faz timbre de saber picar os bois com o aguilhão, 
qvie se ocupa constantemente com os trabalhos deles, 
e cuja conversação é sòiuente sobre novilhos de 

touros?
Ele aplicará o seu coração em tirar (bem) os sulcos, 
e os seus desvelos em engordar as bezerras.
Assim sucede com todo o carpinteiro e arquitectp,
que passa trabalhando a noite e o d ia ;
com o que grava as figuras dos sinetes,
e que todo se cansa em as variar.
que aplica o seu coração em reproduzir o debnxo.
e, à  força de vigílias, completa a obra.
Assim sucede com o ferreiro, assentado ao pé da 

bigorna,
atento ao ferro que está traballiando; 
o vapor do fogo cresta as suas carnes, 
e ele agiienta-se contra o calor da frágua.
O estrondo do martelo fere-lhe sem cessar os ouvidos, 
e os seus olhos estão fixos no modelo da sua obra. 
Aplica o coração a completar os seus trabalhos,
,com o seu desvelo os aforraoseia, dando-lhes a última 

demão.
Assim sucede com o oleiro qne, assentado a realizar 
a sua tarefa,
dá voltas à  roda com os pés. 
sempre cuidadoso pela sua obra, 
levando por conta tudo o que faz.
Com seu braço dá forma ao barro, 
e com os seus pés torna-o flexível.
Ele aplica o sen coração a vidrar a obra perfeita 

mente,
e a sua diligência em limpar o forno.
Todos estes têm confiança na indústria das suas 

mãos,
e cada uiu é sabido na sua arte.
Sem eles não se edificaria uma cidade.

3C-37. Sem estes artistas os homens não teriam casas 
para habitar nem meios cômodos de passear, e, apesar disso, 
não lhes é concedida a honra de serem escolhidos para con- 

.selheiros públicos ou para membros de assembléias notáveis.



37 não se habitaria nela. nem se passearia.
Porém esses mesmos não entrarão nas assembléias.

38 não se assentarão nas cadeiras dos Juizes, 
não entenderão as leis da Justiça,
não ensinarão as regras da moral nem do direito, 
e não se acharão ocupados nas parábolas.

39 Entretanto sustentam as coisas temporais,
e os seus votos são para fazerem bem as obras da 

sua arte.
39 —  1 Outrotanto não sucede com o que aplica o p  sábio 

seu espirito 'â lei do Altíssimo e nela medita. 
Investiga a sabedoria de todos os antigos, 

e dedica-se ao estudo dos profetas.
Conserva no seu coração as narrações dos homens 

célebres.
e penetra também nas subtilezas das parábolas.

3 Indaga o sentido oculto dos provérbios, 
e ocupa-se dos enigmas das parábolas.

4 serve uo meio dos grandes,
e aparece diante do que governa.
Percorre a terra de uações estranhas, 
para reconhecer o que há de bom e mau entre os 

homens.
0 Aplica o seu coração a velar de madrugada, ante o 

Senhor qne o criou, 
e na presença do Altís.simo faz a sua oração.
Abre a sua boca para orar.
e pede perdão de seus pecados. '

8 Se o soberano Senhor assim o quiser, 
enchê-lo-á do espirito de inteligência,

0 e, então, ele derramará as palavras da sua sabedoria 
como chuva, 

e na oração louvará o Senhor.
10 Regulará os seus conselhos e instruções 

e meditará nos segredos de Deus.
11 Exporá püblicamente a doutrina que aprendeu

e fará consistir a sua gléria na lei da aliança do 
Senhor.

12 Muitos louvarão a sua sabedoria, 
que jamais ficará no esquecimento.

13 Não perecerá a sua memória,
e o seu nome será repetido de geração em geração.

14 As nações publicarão a sua sabedoria, 
e a assemhleia publicará o seu louvor.

15 Enquanto viver, terá maior reputação do que mil
outros,

e, quando repousar, a sua fama aumentará com isso.
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Quero ainda continuar a expor as minhas reflexo®, 
porque estou cheio de entusiasmo.
Uma voz me diz; Ouvi-me vós, que sois rebentos 

divinos,
e, como rosai plantado sobre as correntes das águas, 

frutiflcai.
Difundi um cheiro suave como o Líbauo.
Dal flores como o lírio, 
exalai perfume, lançai graciosos ramos, 
entoai cantos de louvor e bem-dizei o Senlior nas 

suas obras. ’
Proclamai magnlficentemente o seu nome, 
glorlficai-o com a voz dos vossos lábios, 
com ®  cânticos da vossa boca e ao som das harpas. 
Direis assim em seu louvor:
Todas as obras do Senhor são muito boas.
À  sua voz conteve-se a água como um montão, 
a uma palavra da sua boca, as águas recollieram-se 

como em reservatórios.
À  sua ordem, tudo o que lhe apraz se realiza, 
e a salvação que ele dá, não será apoucada.
Estão â sua vista as acções de todos os iiumeus, 
não há nada escondido a seus oUios.
O seu olhar estende-se de século em século, 
e nada é maravilhoso para ele.
Não se pode d izer: Que é isto, ou que é aquilo?
Com efeito, todas as coisas foram criadas para seus 

usos.
A  sua bênção é como um rio que inunda.
Como o dilúvio Inundou a terra,
assim a ira do Senhor será a sorte dns gentes que o 

não buscaram.
Assim como ele converteu as águas em secura, e a 

terra ficou enxuta, 
e os seus caminhos são dirigidos aos caininlios deles,

39, 17-19. Como rosai. . . como o Libano. . . como o lí 
rio. . Metáforas para indicar as flores e os frutos espirituais 
que daiá todo aquele que for dócil ao convite do filho de 
Sirac.

26. Todas as coisas foram  criadas para seus usos. Sendo 
estes usos bem conhecidos do Autor da natureza, nenhuma 
necessidade temos de perguntar quais eles sejam.

29. Assim como ele converteu. . . O sentido é o seguinte: 
Assim como a passagem, ou caminho, que Deus franqueou 
aos Israelitas pelo Mar Vermelho, foi para eles uma estrada 
de salvação, e para os Egípcios a sua sepultura, do mesmo 
modo a lei do Senhor para os justos é fonte de vida e de 
justiça, mas para os Impios é motivo de queda e de perdição.



assim, na sua ira, (esses mesmos caminhos) são, 
para os pecadores, motivos de queda.

30 Os bens, desde o princípio, foram criados para os
bons,

e os males (foram  oriados) para os maus.
31 As coisas mais necessárias à vida do homem 

são; a água, o fogo, o ferro, o sal,
o leite, o pão da flor da farinha, o mel. 
as uvas, o azeite e o vestuário.

32 Assim como todas estas coisas são uin bem para os
bons,

assim para os ímpios e pecadores se tornam em mal.
33 Há espíritos que foram criados para a vingança,

e no seu furor fazem com que os maus sofram con 
tinuamente os seus castigos.

34 No tempo do extermínio eles empregarão a sua força, 
aplacarão o furor daquele que os criou.

35 O fogo, a saraiva, a fome e a morte,
todas estas coisas foram criadas para castigo,

36 (como também) os dentes das feras, os escorpiões,
as serpentes,

e a espada que puue os ímpios até ao extermínio.
37 (Todas estas coisas) executarão com alegria as or 

dens do Senhor, 
estarão prestes sobre a terra no momento necessário, 
e, chegando o tempo, executarão pontualmente as 

suas ordens.
38 Por isso desde o princípio estou convencido disto, 

que meditei e deixei por escrito.
39 Todas as obras do Senhor são boas,

e cada uma delas, chegada a sua hora. fará o seu 
serviço.

40 Não se pode d izer: Isto é pior do que aquilo — 
porque todas as coisas serão achadas boas a seu

tempo.
41 E agora, de todo o coração e com a boca, louvai, 

e bem-dizei o nome do Senhor.
40 —  1 Grande preocupação foi imposta a todos os Miséria.<3 

homens, óa vida
pesado jugo carrega sobre os filhos de Adão. humana,
desde o dia em que eles saem do ventre de sua mãe. 
até ao da sua sepultura (em. que eles entram) no 

seio da' mãe comum de todos;

40. A  ignorância e a soberba do homem são a causa de 
que não pareçam boas certas coisas que a infinita sabedoria 
ilc Deus ordena para grandes fins.



Os seus pensamentos, os temores do coração, 
a apreensão do que esperam e o dia em que tudo 

acaba, (perturbam-nos a todos),
3 desde o que está sentado sobre um trono de glória, 

até àquele que jaz abatido na terra e na cinza;
4 desde aquele que está vestido de pürpura e traz coroa, 

até ao que se cobre de pano grosseiro.
Furor, inveja, inquietação, perplexidade, temor da 

morte,
rancor obstinado e contendas (tndo isto faz sofrer o 

homem).
5 Até no tempo em que repousa na cama, 

o sono da noite lhe perturba as ideias.
6 Breve ou quase nenhum é o seu repouso.

e. ainda no seu mesmo sono, como sentinela que está 
de guarda,

7 é perturbado pelas visões do seu coração, 
como quem foge no dia da batalha; 
quando se imagina salvo, desperta,
e admira-se do seu vão temor.

8 Isto acontece a todos os viventes, desde os liomens
até aos animais, 

mas para os pecadores é sete vezes pior.
9 Além disso, a morte, o sangue, as contendas,

a espada, as opressões, a fome. a ruína e os (outros), 
flagelos,

10 tudo isto foi criado para os maus.
e por causa deles (é que também) veio o dilávio. 

Maldade 11 Tudo o que é da terra, tornar-se-á em terra,
ciad”  como todas as águas voltam ao mar.
c a e. Toda a dádiva (oferecida para corromper) e toda a

(riqueza adquirida com) iniqüidade perecerão, 
porém a rectidâo subsistirá eternamente.

13 As riquezas dos injustos secar-se-ão como uma tor 
rente.

e farão muito estrondo como um grande trovão 
quando chove.

14 Alegrar-se-á o homem, ao abrir as suas mãos; 
porém os prevaricadores serão completamente con 

sumidos.
15 Os descendentes dos ímpios não multiplicarão os

ramos:
são como raízes viciadas que se agitam uo alto dum 

rochedo.
16 A  verdura que cresce sobre as águas, â borda dum 

rio, será arrancada antes de toda a outra erva.



17 A  bondade é como um paraíso de bênçãos, 
e a misericórdia permanece para sempre.

18 A  vida do operário que se basta a si próprio será O nieihor
. em tudo.
doce;

acllarás nela um tesouro.
19 Os filhos e a fundação duma cidade dão fama dura-

doira,
mas será preferida a tudo isto uma mulher irrepreen 

sível.
20 O vinho e a música alegram o coração.

mas o amor da sabedoria excede ambas estas coisas.
21 A  flauta e a harpa produzem uma suave melodia, 

mas a lingua doce sobrepuja ambas estas coisas.
A  graça e a beleza deleitam a tua vista, 
mas a verdura dos campos leva vantagem a ambas 

estas coisas.
23 O amigo e o companheiro auxiliam-se mütuamente na

ocasião (própria), 
mas, mais do que estes dois, a mulher e o marido.

24 Os Irmãos são um auxílio no tempo da tribulação; 
porém a misericórdia livrará mais do que eles.

25 O ouro e a prata são a firmeza dos pés;
mas um bom conselho excede ambas estas coisas.

26 As riquezas e a força exaltam o coração;
mas o temor do Senhor avantaja-se a estas duas 

coisas.
Nada falta ao que tem o temor do Senlior, 
e com ele não há nec®sldade de outro auxílio.

28 O temor do Senhor é como um paraíso bem-dito; 
acha-se revestido duma glória superior a toda a

glória.
29 Filho, não leves vida de mendicante, 

porque é melhor morrer do que mendigar.
30 A  vida do homem, que se atém à mesa alheia. Evitai- a

não é i-ealmente vida, cidade"
porque se alimenta com manjares dos outros.

31 Mas o varão bem educado e instruído se guardará
disto.

32 Na boca do insensato será doce a mendicidade, 
mas em seu ventre arderá como fogo.
41 —  1 ó  morte, quão amarga é a tua memória A morte,
para o homem que tem paz no meio das suas ri 

quezas',
para o homem tranqüilo e afortunado em tudo, 
e que aluda se encontra em estado de tomar ali 

mento !
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<5 morte, que doce é a tua sentença para o liomein 
necessitado, 

que se acha falto de forças,
para o homem já decrépito e consumido de cuidados, 
e para o que se vê sem esperança (ãe melhoras), e a 

quem falta a paciência!
NSo temas o decreto da morte.
Lembra-te dos que existiram antes de ti, 
e  dos que virão depois de ti í
(É um decreto que o Senhor promulgou para todos os 

mortais.
Que coisa te sobrevirá de acordo com o beneplácito 

do Altíssimo?
Viva um homem dez, cem ou mil anos. 
na morada dos mortos não se toma em conta a 

(duração da) vida.
Os filhos dos pecadores tornam-se (ordinariamente) 

filhos de abominação, 
assim como os que freqüentam ns casas dos ímpios. 
A  herança dos filhos dos pecadores perecerá, 
e com a sua linhagem andará continuamente o opró 

brio.
Os filhos dum ímpio queixam-se do seu pai. 
pois se acham, por causa dele, no opróbrio. 
Desgraçados de vós. homens ímpios, 
que deixastes a lel do Senhor Altíssimo !
Se nasceis, na maldição naseeis, 
se morreis, a maldição é a vossa herança.
Tudo o que é da terra tornar-se-á em terra; 
assim os ímpios (cairão) da maldição na perdição. 
O pranto dos homens é sobre o seu cadáver, 
mas o nome dos ímpios será apagado do mundo.
Tem ciiidado da tüa boa reputação, 
poi-que esta será para ti um bem mais estável 
do que mil tesouros grandes e preciosos.
A  vida boa tem sòmente um certo número de dias. 
mas o bom nome permanecerá para sçmpre.
Conservai, filhos, em paz a minha instrução, 
porque, se a sabedoria está escondida e o tesouro 

é invisível.
que utilidade pode haver eni ambas estas coisas?

41, 7. Não se toma conta dos anos que vivemos, mas do 
modo como os vivemos.

14. Há certas homenagens, que a ninguém se negam. As 
lágrimas derramam-se até sobre os ímpios, quando morrem, 
inas a sua memória logo acaba.



18 Melhor é o homem que esconde a sua estultícia, 
do que o homem que esconde a sua sabedoria.

19 Tende, pois, vergonha do que vos vou indicar,
20 porque não é bom ter vergonha de tudo.

e nem todas as coisas são julgadas por todos segundo 
a verdade.

21 Envergonhai-vos da fornicação, diante do vosso pai
e da vossa mãe, 

e da mentira, diante do que governa e do pode 
roso;

22 de um delito diante do príncipe e do ju iz ;
da iniqüidade diante da assemhleia e do povo;

23 da injustiça diante do companheiro e do amigo;
24 de cometer algum furto, no lugar em que habitas, 

por causa da verdade de Deus e da sua aliança:
de apoiar, (à mesa), o cotovelo sobre os pães; 
de usar de engano, no dar e receber;

25 de não responder aos que te saúdam; 
de fixar os olhos na mulher prostituta; 
de voltar o rosto a um parente.

26 Não voltes o rosto para não veres o teu próximo, 
e envergonha-te de lhe tirar a parte que lhe toca, 
e de lha não restituires.

27 Não olhes para a mulher alheia; 
não te entretenhas com a sua criada, 
nem te ponhas junto do seu leito.

28 (envergonhorte) de dizer palavras injuriosas aos teus
amigos;

quando tiveres dado alguma coisa, não a lances em 
rosto.

42 —  1 Não repitas o que tiveres ouvido, 
não reveles um segredo;
assim serás verdadeiramente isento de confusão, 
e acharás graça diante de todos os homens.
Não te envergonhes de coisa alguma das que te vou 

dizer,
e não tenhas respeito humano, até ao ponto de 

pecar.

20. Porque não é bom. . Fala aqui da veigonlia repreen 
sível, como é a que muitos têm de praticar mesmo o que é 
bom, honesto e virtuoso, por uma covaidia nada desculpávei. 
A  vergonha, que muito se recomenda, é a de não fazer coisa 
aiguma que seja pecado.

26. Não voltes o rosto, como fazendo pouco caso deie. 
ou dissimulando o parentesco que tens com eie. e isto por 
ser liumilde ou pobre.
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Não te envergonhes da lei do Altíssimo e da sua 
aliança,

da sentença que absolve o ímpio (naquilo em que 
está inocente), 

de tratar com companheiros e peregrinos, 
de legar os bens aos amigos, 
da fidelidade da balança e dos pesos, 
da aquisição do multo ou do pouco, 
do preço da venda dos negociantes, 
da correcção freqüente dos filhos, 
de açoutar o dorso do escravo péssimo até que salte 

o sangue.
Sobre a mulher má, bom é pôr-se o selo.
Onde há muitas mãos. guarda (tudo) fechado, 
e, tudo quanto entregares, dá-o por conta e por peso; 
aponta tudo o que deres e receberes.
(Não te envergonhes) de corrigir o Insensato e o 

néscio.
nem (de defender) os velhos, que são condenados 

pelos jovens; 
assim te mostrarás sábio em tudo, 
e serás bem visto diante de todos os viv® .
Uma filha é para seu pai uma oculta preocupação, 
o cuidado dela tira-lhe o sono:
receia que passe a flor da sua idade sem se casar, 
ou que, quando enfim estiver com seu marido, lhe 

seja odiosa; 
receia que na sua virgindade seja corrompida, 
e se ache pejada na c®a de seu pai. 
ou que. habitando com seu marido, falte à fé  con- 

.iugal, 
ou seja estéril.
Sobre a filha desenvolta vigia com dobrado res 

guardo,
para que não faça de ti o oprébrio dos te®  inimigos, 
o objecto de detracção da cidade e do ludibrio da 

plebe,
e te envergonhe diante da multidão do povo.
Não f ix ®  os olhos sobre a beleza de ninguém, 
nem te detenhas no meio de mulheres.

sentenças42, 2. Da sentença. . Equidade absoluta nas 
judiciais, ainda mesmo que se trate de ímpios.

4. Da aquisição. . . Aproveitar todas as ocasiões de adqui 
rir  uma honesta abastança.

6. Se a mulher for leviana, ou pouco honesta, deve estar 
fechada em casa, para não se pôr em perigo de desonra.



13 porque dos vestidos sai a traça,
e da mulher a maldade do homem.

14 É melhor a malvadez do homem que a bondade da
mulher,

quando esta é um motivo de confusão e de vergonha.

Q U I N T A  p a r t e

LOUVOR DE DEUS NA NATUREZA  
E NA HISTÓRIA

I  —  Louvor de Deus na natureza

15 Lembrar-me-ei das obras do Senhor, Atributos
e anunciarei o que tenho visto. divinos.
Pelas palavras do Senhor existem as suas obras.

16 O Sol contempla todas as coisas, que Ilumina; 
a glória do Senhor enche a sua obra.

17 Porventura não fez o Senhor que os Santos publi 
cassem todas as suas maravilhas, 

as quais o mesmo Senhor omnipotente sòlidamente 
estabeleceu, para que subsistam para sua glória?

18 Ele sonda o abismo e o coração dos homens, 
e penetra os seus pensamentos mais subtis,

19 Realmente o Senhor conhece toda a ciência, 
contempla os sinais do tempo (que há-de v ir ), 
manifesta o passado e o futuro,
descobre os rastos das coisas ocultas.

20 Não lhe escapa nenhum pensamento, 
não se esconde dele palavra alguma.

21 Adornou as maravilhas da sua sabedoria.
Existe antes dos séculos e para sempre.
Nada se lhe pode acrescentar, 22 nem diminuir, 

nem necessita do conselho de ninguém.
23 Quão amáveis são todas as suas obras! Obras do

E todavia não podemos ver delas mais que uma Criador:
centelha.

24 Todas esta,s coisas vivem e permanecem para sempre, 
e, em tudo o que é preciso, todas lhe obedecem.

25 Todas as coisas se acham aos pares, uma oposta à
outra;

(Deus) nada fez que ficasse incompleto.
26 Confirmou os bens (ou as propriedades) de cada

uma.
Quem se saciará de contemplar a sua glória?
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43 —  1 O firmamento é a formosura do céu. 
e a abóbada celeste é um espectáculo de majestade. 
O Sol, ao sair, glorifica o Senhor; 
é  um vaso admirável, uma obra do Excelso.
Ao meio-dia queima a terra;
quem pode suportar o seu ardor? ^
O ferreiro serve-se da forja  para trabalhai- ao fogo; 
O Sol abrasa três vezes mais os montes, 
despedindo raios de fogo, 
cujo resplendor deslumbra os olhos.
Grande é o Senhor que o oriou;
ele apressa a sua carreira para lhe obedecer.
A  lua, em todas as suas revoluções, 
é a marca dos tempos e o sinal do futuro.
Os dias de festa são determinados pela lua,
cujo brilho diminui, depois de atingir o máximo.
O mês toma dela o nome;
elâ cresce, dum modo admirável, até ficar cheia.
É o farol dos exércitos das alturas; 
brilha gloriosamente no firmamento dos céus.
O brilho das estrelas é a beleza do céu.
(por elas) o Senhor ilumina o mundo nas alturas.
A  palavra do Santo estão prontas a executar as 

suas ordens, 
e nunca se cansam de fazer sentinela.
Contempla o arco-íris e bem-dize aquele que o fez; 
é muito formoso no seu resplendor.
Ele cerca o céu com um círculo de glória ; 
são as mãos do Excelso que o estendem.
O Senhor com o seu império faz precipitar a neve, 
e acelera os raios (para a execução) dos seus jm'zos. 
Por esta causa se abrem os seus tesouros, 
e voam as nuvens como aves.
Pela grandeza do seu poder condensa as nuvens, 
e fragmentam-se as pedras da saraiva.
Quando ele aparece, abalam-se os montes, 
e. ao seu querer, sopra o vento do meio-dia.

43, 2. Vaso admirável, isto é, obra-prima de beleza.
9. É nm farol que parece iluminar os outros astros.
11. E nuttca se cansam. . . Cada estrela é como uma sen 

tinela que se conserva fielmente no seu posto.
14. Acelera os raios, que sâo muitas vezes instrumentos 

dos castigos de Deus idos seus ju ízos).
15. Os seus tesouros, nos quais, segundo a linguagem f i  

gurada dos poetas bíblicos se encontram acumulados os ven 
tos, a neve. etc.

16. Fragmentam-se as pedras. . . A  saraiva cai como pe 
dras que se despedaçam nas alturas.



18 A  voz do seu trovão fere a terra,
a tempestade do norte e o redemoinho dos ventos 

(causam destruição).
19 Espalha a neve como aves que pousam sobre a terra ; A neve. 

ela cai na terra como gafanhotos que se abatem
sobre o solo.

20 Os olhos admiram a beleza da sua brancura, 
e o coração maravilha-se de a ver cair.

21 Ele derrama sobre a terra a geada como sa l; 
quando esta se congela, torna-se como em pontas de

abrolhos.
22 Sopra o vento frio do norte, ®

e a água congela como um cristal, ®
que repousa sobre todos os depósitos de águas, 
revestindo-as como de uma couraça.

23 Devora os montes, queima os desertos, 
seca a verdura como fogo.

24 O remédio de todos estes males é uma nuvem que
venha depressa; ^ 

um orvalho, que sobrevenha temperado, abrandará 
o seu rigor.

25 A  uma palavra sua, acalma-se o vento; O mar.
só com o seu pensar, aplaca o mar profundo,
no meio do qual o Senhor plantou as ilhas.

26 Os que navegam sobre o mar, contem os seus perigos, 
que nós, escutando-os. nos admiraremos.

27 A li se encontram obras preclaras e maravilhosas, 
alimárias de todas as espécies
e criaturas monstruosas.

28 Graças a ele tudo pende para o seu fim, por uma
ordem estável; 

a sua palavra regula todas as coisas.
29 Por muito que digamos, multo nos ficará por dizer. Con- 

mas o resumo de todo o nosso discurso é este; Ele
está em todas as coisas.

30 Que podemos nós para o glorificar?
Sendo o Todo-Poderoso, é superior a todas ns suas 

obras.
31 O Senhor é terrível e soberanamente grande, 

maravilhoso o seu poder.
32 Glorificai o Senhor quanto puderdes,

que ele ficará sempre acima (dos vossos louvores), 
porque é admirável a sua magnificência.

28. Este versículo é uma conclusão do quadro que acaba 
de ser descrito. O plano divino é realizado em toda a criação.



33 Bem-dizei o Senhor, exaltai-o quanto puderd®, 
porque ele está acima de todo o louvor.

34 Para o exaltar, revesti-vos de toda a fortalezn, não
vos canseis (de o exaltar), 

porque jamais chegareis ao fim.
35 Quem o poderá ver e descrever?

Quem o poderá engrandecer, como ele é, desde o 
princípio?

36 Muitas obras suas, maiores do que ®tas, nos são
escondidas,

pois nós sòmente vemos um pequeno número dela.s.
37 O Senhor fez todas as coisas,

e deu sabedoria aos que vivem piamente.

I I — Elogio dos antepassados

Intro- 44 —  1 Louvemos os varões ilustres,
duçâo. nossos maiores, a cuja geração pertencemos.

2 O Senhor operou (neles) muita glória.
(manifestou) a sua magnificência d®de o princípio.

3 Eles governaram os seus estados,
foram homens grandes em poder e dotados de pru 

dência ;
as predições que anunciaram adquiriram-lhes a digni 

dade de profetas;
4 governaram o povo do seu tempo,

e com a virtude da prudência deram instruçõe.# muito 
santas aos povos.

5 Com a sua habilidade compuseram melodias, 
escreveram cânticos das escrituras.

6 Eram homens ricos, poderosos, 
dados ao culto da beleza, 
pacíficos em suas casas.
Todos eles alcançaram glória entre a.s geraçne.s do 
seu povo.
e foram louvados no seu tempo.

8 Os que deles nasceram deixaram ura nome. 
que faz recordar os seus louvores.

9 Há outros, cuja memória já  não existe : 
pereceram, como se não tivessem existido, 
nasceram, como se não tivessem nascido,
—  eles e os seus filhos.

10 Porém aqueles foram varões de misericórdia, 
cujas obras de piedade não foram esquecidas.

11 Na sua descendência permanecem os sens bens;

34. Por mais que se diga da glorificação de Deus, ficará 
sempre muito que dizer; é um assunto inexaurível.



12 os seus netos são uma santa herança.
a sua posteridade manteve-se (fie l) na aliança (de 

Deus).
13 É por causa deles que os seus filhos permanecem

para sempre; 
nem a sua raça nem a sua glória terão fim.

14 Os seus coi-pos foram sepultados em paz, 
e o seu nome vive de geração em geração.

lõ  Celebrem os povos a sua sabedoria,
publiquem-se os seus louvores nas assemlileias.

16 Henoch agradou a Deus; foi transportado ao paraíso, Henoch 
para excitar as nações à penitência. ® °®'

17 Noé foi encontrado perfeito e justo,
e no tempo da ira tornou-se a reconciliação (dos 

homens)^.
18 Por isso foram deixados uns restos (de seres vivos)

sobre a terra, 
quando veio o dilúvio.

19 Com ele foi feita uma aliança eterna,
para que não pudesse ser destruída por outro dilúvio 

toda a carne.
20 Abraão foi o glorioso pai duma multidão de nações, Abraão,

e não foi encontrado outro semelhante a ele em laaac e 
, , . Jacob.

glória.
Guardou a lei do Excelso, 
e eom ele entrou era aliança.

21 Em sua carne (o  Senhor) marcou esta aliança; 
ua prova foi achado fiel.

22 Por isso jurou o Senhor que o havia de glorificar na
sua descendência, 

que ele se multiplicaria como o pó da terra.
23 que exaltaria a sua posteridade como as estrelas, e 

que lhe daria por herança (o continente) de mar a
mar,

e desde o rio (Eufrates) até às extremidades da terra,
24 Com Isaac procedeu do mesmo modo, 

por amor de Abraão, seu pai.
25 O Senhor deu-lhe a bênção de todas as nações,

e confirmou a sua aliança sobre a cabeça de Jacob.
26 Distinguiu-o com suas bênçãos, 

deu-lhe a herança,
e repa,rtiu-lha entre as doze tribos.
B conservou-lhe homens de misericórdia, 
que fossem amados por todas as gentes.

44, 21. Em  sua carne, isto é. por meio da circuncisão, que 
era o sinai exterior da aliança — Na prova do sacrifício de 
Isaac.



Moisés. 45 —  1 Moisés foi axnado de Deus e dos liomens; 
a sua memória está em bênção.

2 (0  Senhor) fê-lo semelhante em glória aos santos, 
engrandeceu-o e tornou-o terrível aos seus inimigos; 
(o  mesmo Senhor) com as palavras dele (Moisés)

fez cessar os prodígios.
3 Glorificou-o diante dos reis, 

prescreveu-lhe preceitos diante do seu povo. 
e fez-lhe ver a sua glória.

4 Pela sua fé  e mansidão o santlficou, 
e o escolheu dentre todos os homens.
(Deus) ouviu-o a ele, escutou a sua voz, 
e fê-lo entrar na nuvem.

6 Deu-lhe os seus preceitos, frente a frente; 
e a lei da vida e da ciência, 
para ensinar a sua aliança a Jacob. 
e as suas ordens a Israel.

Aarâo. Exaltou seu irmão Aarão,
semelhante a ele, da tribo de Levi.

8 Estabeleceu com ele um pacto eterno, 
deu-lhe o sacerdócio do seu povo, 
eneheu-o de felicidade e de glória,

9 cingiu-o dum cinto de honra, 
revestiu-o duma vestidura de glória, 
coroou-o com as insígnias do poder.

10 Pôs-lhe a vestidura talar, a túnica intci-ior e o
éfode.

com uma cercadura de numerosas campainhas 
oura,

11 a fim de que elas tocassem quando ele andasse, 
e se ouvisse o seu som no templo 
para advertir os filhos do seu povo.

12 (Deu-lhe) uma vestidura santa, tecida de ouro,
.jacinto e de púrpura, 

obra dum varão sábio, dotado de juízo e de ver 
dade.

13 Era uma obra de artista, de fio de escarlate, com 
pedras preciosas gravadas encastoadas em ouro, e

trabalhadas por indústria do lapidário, 
para memória das doze tribos de Israel.

de

de

45, 2. Fez cessar os prodígios. — Moisés não só por or 
dem de Deus enviava pragas sobre o Egipto, mas também 
as fazia cessar.

5. F ê -lo  entrar na nuvem  no alto do Sinai.
12. Dum varão sábio, que era Beseleel (Êx. 31, 2 e segs.).



14 Sobre a sua tiara (colocou) uma coroa de ouro,
onde estava gravado o selo da santidade e a glória 

soberana;
era uma obra primorosa e um adorno Que arrebatava  

03, olhos.
l.õ Não houve, nunca, antes deste (adorno sacerdotal) 

coisas tão preciosas, 
desde o princípio do mundo.

16 Dele se não vestiu pessoa alguma doutra familia, 
mas só os seus filhos
e os seus netos, por todo o decurso das idades.

17 Os seus sacrifícios
eram' dràriamente consumidos pelo fogo.

18 Moisés encheu-Uie as mãos, 
e ungiu-o com óleo santo.

19 Foi-lhe concedido, por um pacto eterno,
e aos seus descendentes enquanto durarem os dias 

do céu.
o exercer as funções do sacerdócio, cantar os lou 

vores (de Deus), 
e abençoar o seu povo em seu nome.

20 Ele o escolheu dentre os viventes para oferecer a
Deus o sacrifício, o incenso e o perfume de lem 
brança,

e para fazer a expiação pelo povo.
21 Deu-lhe poder relativamente aos seus preceitos 

e às disposições dos seus julgamentos,
para ensinar os seus mandamentos a Jacob, 
e para dar a Israel a Inteligência da sua lei.

22 Sublevaram-se contra ele uns estranhos (ao sacer 
dócio) ;

por inveja o cercaram no deserto homens, 
que eram do partido de Datan e Abiron, 
e a facção de Coré, toda acesa em ira.

23 Viu isto o Senhor Deus, e não lhe agradou,
e foram consumidos pela impetuosidade da sua cólera.

24 Operou contra eles prodígios,
e consumiu-os com chamas de fogo.

25 Acrescentou a glória a Aarão, 
deu-lhe uma herança,
concedeu-lhe as primícias dos frutos da terra.

14. o selo da Santidade. — Era a lâmina de ouro, de que 
fala o Êxodo 36, ,36, em que estavam gravadas as palavras 
Sanctum Domino.

18. Encheu-lhe as mãos. Esta expressão tecnicamente 
significa consagrou-o.

25. Uma herança, as quarenta e oito cidades destinadas 
a habitação dos sacerdotes.



26 Nas primícias preparou-lhe alimeato em abundância; 
com efeito (os sacerdotes) devem comer dos sacrifí 

cios do Senhor, 
os quais lhe deu a ele e à sua descendência.
Mas não tem herança ua terra das nações.
nem porção entre os do seu povo,
porque o mesmo Deus é a sun porção e lierança.

Fineias. 28 Fineias, filho de Eleazar. é o terceiro em glória,
imitando-o (a Moisés) no teiuor do Senhor.

 29 Permaneceu firme no meio da queda vergonhosa do
povo;

pela bondade e zelo da sua aluia aplacou Dens em 
favor de Israel.

30 Por isso é que Deus fez com ele uma aliança de paz, 
constituindo-o príncipe do santuário e do seu povo. 
a fim  de que a dignidade sacerdotal pertencesse sem 

pre a ele e à sua descendência.
31 (D eus) também fez uma aliança (semelhante) com o

rei Davide. filho dé Jessé, da tribo de .ludá, 
eonstituindo-o herdeiro (do rciiio ), a ele e à sua 

linhagem,
a fim de dar sabedoria ao nosso coração.
e julgar o seu povo com justiça.
para que não se perdesse a sua felicidade.
É tornou eterna a glória destes (rarões) em sua 

nação.
46 —  1 Josué, filho de Nun, valente na guerra, 
sucedeu a Moisés na missão de profeta; 
foi grande, grande como denota o seu nome, 
multo grande salvador dos escolhidos de Deus. 
para derrotar os inimigos que contra ele se levan 

tavam.
a fim de conseguir para Israel a sua herança.
Que glória não alcançou ele em levantar as suas 

mãos,
e  em brandir a lança contra as cidades (dos Aiiior- 

reiis)

JO.SUP e 
Caleb.

28. Em glória: no sumo sacerdócio.
31. Também fez. —  Assim como Deus luometeu a Davide 

um reino perpéluo. do mesmo modo a Fineias um sacerdócio 
eterno, um sacerdócio hereditário, que havia de passar a seus 
filhos e a seus netos. Para que Fineias e os mais sacerdotes 
ensinassem aos Israelitas a sabedoria, e para que Davide e 
os outros reis igualmente os governassem com justiça, tornou  
eterna a sua glória, isto. é, a sua dignidade, o seu poder, nâo 
acabando com eles. mas passando a seus descendentes.



4 Quem antes dele combateu assim?
De facto, o mesmo Senhor lhe trouxe às mãos os 

seus inimigos.
Não é assim que, por impulso do seu zelo, o sol 

parou,
e que um só dia se tornou tão longo como dois?

0 Ele invocou o Altíssimo Poderoso,
quando atacava os inimigos por todas as partes, 
e 0 grande e santo Deus o ouviu, 
e fez cair saraiva de grande força.
Investiu impetuosamente contra as hostes Inimigas, 
e derrotou os contrários na descida (do vale),

8 para que as nações conhecessem o poder divino,
(e aprendessem) que não é fácil pelejar contra Deus.
Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso,

9 e nos dias de Moisés fez uma acção de misericórdia, 
ele e Caleh, filho de Jefone. . 
resolvendo fazer frente ao inimigo, impedindo o povo

(le pecar.
e apaziguando a murmuração que a malícia tinha 

excitado.
10 Sendo escolhidos estes dois. foram livres de perigo, 

dentre o número de seiseentos mil homens de pé. 
para introduzir o povo na sua lierança.
ua terra que mana leite e mel.

11 O Senlior deu fortaleza ao mesmo Caleb; 
o seu vigor durou até à velhice.
para subir a um lugar elevado do país, 
que a sua descendência possuiu por herança,

12 para que todos os filhos de Israel vissem 
que é bom obedecer ao Deus santo.

13 Em seguida vieram os juizes, apontados cada um por juizes.
seu nome, 

cujo coração não foi pervertido, 
e que não se apartaram do Senhor.

14 para que a sua memória seja abençoada.
para que os seus ossos reverdeçam nos sepulcros,

1.") e dure perpètiiamente o seu nome,
passando aos seus filhos com a glória desses santos 

varões.

46, 9. Referência aos pontos contados no livro dos Nú 
meros 13, 25 — 14, 38.

11. A um lugar elevado, a Hebron, cidade edíficada no 
centi'0 das montanhas, de Judá.

14. Reverdeçam. — Era esta uma fórmula de desejar bom 
sucesso'aos cadáveres dos que tinham morrido em piedade, 
na qiial se indica e recomenda a esperança da futura ressur 
reição.



Samuel. 16

17

18

19

20

21

22

23

Natan e 
Davide.

Samuel, profeta do Senhor, amado do Senhor seu 
Dens.

Instituiu um governo novo. 
e ungiu príncipes na sua nação.
Julgou o povo segundo a lei do Senhor, 
e Deus olhou propiciamente para Jacob.
Pela sua fidelidade manifestou-se como profeta, 
fo i reconhecido fie l nas suas palavras, 
porque viu o Deus de luz.
Invocou o Senhor ômnipotente,
quando os Inimigos o -cercavam de todos os lados, 
e ofereceu um cordeiro sem mancha.
O Senhor trovejou do céu,
com um grande estrondo fez ouvir a sua voz,
e destroçou os príncipes de Tyro
e todos os chefes dos Filisteus.
Antes do tempo do sono eterno,
deu testepiunho, na presença do Senlioi- e do .seu 

Ungido,
de que não tinha recebido, de pessoa alguma, dinheiro 

nem sequer umas sandálias, 
e ninguém o pôde acusar.
Depois disto, Samuel morreu é apareceu ao rei 

(S a u l),
predizendo-lhe o fim da sua v ida ;
levantou a sua voz de debaixo da terra, profetizando,
para destruir a impiedade do povo.
47 —  1 Depois disto, levantou-se Natan. profeta no 

tempo de Davide.
Assim como a gordura da vítima se separa da carne, 
assim Davide foi separado (ou escolhido) dentre os 

filhos de Israel.
Brincou com os leõés como com cordeiros, 
e tratou os ursos como cordeirinhos.
Não fo i ele quem, na sua mocidade, matou o gigante, 
e quem tirou o oprébrio do seu povo?
Levantando a mão,
com a pedra da funda fez cair por terra o orgulho 

de Golias,

23. Profetizando, para destruir. . . — Os castigos que Sa 
muel predisse a Saul serviram para afastar do povo a im 
piedade.

47, 2. A gordura da vitim a  era a parte reservada para 
ser oferecida a Deus.



6 porque ele invocou o Senhor Todo-Poderoso,
o qual deu à sua dextra força para derrubar um 

homem valente na guerra, 
e para exaltar o poder do seu povo.
Também fo i celebrado por causa (da morte) dos 

dez mil homens, 
tornou-se ilustre com as bênçãos do Senhor, 
e foi-lhe oferecida uma co-Toa de glória,

8 porque desbaratou os inimigos por todas as partes,
exterminou os Filisteus, seus adversários, até ao dia

de hoje,
abateu o seu poder para sempre.

9 Em todas as suas obras deu graças ao Santo 
e ao Excelso com palavras de louvor.

10 Louvou o Senhor de todo o seu coração, 
amou a Deus que o criou
e lhe deu força contra os inimigos.

11 Estabeleceu cantores para estarem diante do altar, 
e compôs suaves melodias para os seus cânticos.

12 Deu esplendor às festividades,
brilho aos dias solenes até ao fim da sua vida, 
para que louvassem o santo nome do Senhor, 
e engrandecessem desde manhã a santidade de Deus.

13 O Senhor o purificou dos seus pecados, 
exaltou para sempre o seu poder,
e assegurou-lhe, por um pacto, a realeza 
e um trono de glória em Israel.

14 Sucedeu-lhe seu fillio sábio; Salomão, 
o Senhor, por amor dele, destruiu todo o poder dos

seus inimigos.
15 Salomão reinou em dias de paz;

Deus sdbmeteu-lhe todos os seus inimigos, 
para que fundasse uma casa ao seu nome, 
e lhe preparasse um santuário eterno.
Quão bem instruído foste na tua mocidade!

16 Foste cheio de sabedoria, como um rio.
A  tua alma cobriu a terra,

17 e encheste-la de sentenças misteriosas.
O teu nome tornou-se célebre até 'às ilhas remotas, 
e foste amado na tua paz.

18 Os teus cânticos, provérbios, parábolas e interpre 
tações

foram admirados por toda a terra.
19 Em nome do Senhor Deus,

que é chamado o Deus de Israel,



20 ajuntaste ouro. como se fosse estanho, 
e amoutoaste prata como chumbo;

21 (mas) depois incllnaste-te para as mulheres, 
entregaste à libertinagem o teu corpo,

22 puseste mácula na tua glória, 
profanaste a tua geração,
fazendo com que viesse a ira sobre os teus filhos, 
o castigo sobre a tua loucura,

23 causando com isso um cisma no reino.
e fazendo sair de Efraim uma dominação cruel.

24 Mas Deus não abandonará a sua misericórdia, 
não destruirá nem aniquilará as suas obras,
não arrancará pela raiz a posteridade de (Daride) 

seu escolhido, 
não exterminará a linhagem desse varão amante do 

Senhor.
25 Por isso deixou um resto a Jacob.

e a Davide (um  rebento) da sua linliagem.
20 E morreu Salomão com seus pais.
27 Deixou depois de si um filho,

(gue fo i causa da) loucura do povo.
28 um homem falto de prudência, chamado Roboão.

que afastou de si o povo com o seu (mau) conselho;
29 e Joroboão, filho de Nabat, qne fez pecar Israel, 

e abriu a Efraim o caminho do pecado.
Houve grandíssima inundação dos seus crim®,

30 por causa dos quais foram muitas vezes lançados fora
da sua terra.

31 (Israel) entregou-se a todo o gênero de maldades,
até que velo a vingança, 

que pôs um termo a tod® os pecados.
Elias. 48 —  1 Surgiu depois o profeta Elias, como um

fogo.
As suas palavras ardiam como uiii faclio.
Pez vir sobre eles a fome.
Os que o irritavam pela sua inveja foram reduzidos 

a um pequeno número, 
porque não podiam suportar os preceitos do Senhoi-,

3 Com a palavra do Senhor fechou o céu,
e fez cair fogo do mesmo céu por três vezes.

4 Quão glorioso te tornaste, Elias, pelos teus pro 
dígios !

Quem pode gloriar-se de ser como tu?

31. A  vingança pôs termo aos seus pecados, fazendo-os 
emendar da cuipa.

48, 1-12. O escritor sagrado refere-se aqui aos principais 
episódios do ministério de Eiias.



Tu que fizeste sair um morto do sepulcro, arraucau- 
do-o ã morte, 

em virtude da palavra do Senhor Deus;
0 que precipitaste os reis na desgraça, 

que desfizeste sem trabalho o seu poder, 
e, no meio da sua glória, os fizeste cair do leito (na 

sepultura) ; 
que ouviste sobre o Sinai o juízo do Senhor, 
e sobre o Horeb os decretos da sua vingança;

S que sagràste reis para vingar crimes.
e estabeleceste profetas para teus sucessores;

9 que foste arrebatado (ao céu) num redemoinho de 
fogo.

num carro tirado por cavalos ardentes;
10 tu. que foste designado nos decretos dos tempos 

para abrandar a ira do Senhor,
para reconciliar o coração dos pais com os filhos, 
e para restabelecer as tribos de Jacob.

11 Bem-aventurados os que te viram,
e que foram honrados com a tua amizade!

12 Quanto a nos, vivemos só durante esta vida,
e depois da morte não teremos um nome como o teu.

13 Elias foi envolto num redemoinho, Eiiscu.
mas o seu espírito ficou em Eliseu.
o qual não temeu príncipe algum eni seus dias. 
e, em poder, não foi vencido por ninguém.

14 Nada houve que o pudesse dominar,
e, ainda depois de morto, o seu corpo profetizou.

15 Em sua vida fez prodígios.
e na morte operou maravilhas.

16 Com todas estas maravilhas o povo não fez peui- Ezequias
tência. Isaías.

não se afastou dos seus pecados, 
até que foi expulso da sua terra, 
e espalhado por todo o mundo.

17 Ficou muito pouca gente (na Palestina),
e (sòmente) um príncipe da casa de Davide.

18 Alguns deles fizeram o que era do agrado de Deus, 
outros cometeram muitos pecados.

19 Ezequias fortificou a sua cidade, 
conduziu água para o centro dela. 
abriu cora ferro um rochedo.
e fez reservatórios para água.

6. Que os fizeste cair. . . Estas palavraq re£erem-se aos 
oráculos, pelas quais Elias profetizou a morte de Acab e 
Ocozias.

14. Profetizou , ou fez milagres. Referência à ressurreição 
que se deu no sepulcro de Eliseu.



20 Durante o seu reinado veio Senaquerib.
que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão 

contra eles. 
estendeu a sua mão contra Sião, 
ensoberbecendo-se com o seu poder.

21 Então (os Israelitas) ficaram sobressaltados iios
seus corações e nas suas mãos. 

sentiram dores como as mulheres que estão ile p.ii tn.
22 Invocaram o Senhor misericordioso, 

levantando ao céu as suas mãos estendidas.
e 0 Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz.

23 Não mais se lembrou dos seus pecados, 
não os entregou aos seus inimigos,
mas purificou-os por mão do santo profeta Isaías.

24 Dissipou o Acampamento dos Assírios, 
e o anjo do Senhor os exterminou,
Porque Ezequias fez o que era do agrado de Dpu.s, 
andou com fortaleza pelo caminha de Davide seu 

Pai.
como lhe tinha recomendado Isaías, profeta grande 
e fiel diante de Deus.

26 Em seus dias, o Sol voltou para trás,
e ele (o profeta) prolongou á vida do rei.

27 Com o.seu grande espírito (profético) viu os últimos
tempos,

e consolou os que choravam em Sião.
Até ao fim dos séculos

28 mostrou o que devia acontecer.
e as coisas ocultas antes que sucedessem.

Josias e 49 —  1 A  meméria de Josias é como uma composição 
Jeremias. gg aromas.

feita por arte do perfumista.
Em toda a boca será doce a. sna lembrança como o 

mel,
e como a música em banquete de (abundante) vinho.

3 Foi destinado por Deus para excitar a nação à peni 
tência.

e exterminou as abominações da impiedade.
4 Dirigiu o seu coração para o Senhor,

e nos dias dos pecadores fortificou a piedade.
5 Excepto Davide, Ezequias e Josias, 

todos cometeram o pecado:
6 os xeis de Judá deixaram a lei do Altíssimo, 

desprezaram o temor de Dens.

26. O Sol voltou para trás. Ver I I  R eg, 20, 8-11.



Por isso tiveram de entregar a outros o seu reino, 
e a sua glória a uma nação estrangeira,

8 Incendiaram a cidade escolhida, a cidade santa,
e reduziram a um deserto as suas ruas, conforme a 

predição de Jeremias,
9 porque maltrataram aquele

que foi consagrado profeta desde o ventre de sua 
mãe,

para derrubar, arrancar e destruir, 
mas para depois reedificar e renovar.

10 Ezequiel teve uma visão de glória. os*̂ * 
que 0 Senhor lhe mostrou no carro dos guerubins. profetas

11 Anunciou a chuva para os Inimigos de Deus, menores, 
e os bens reservados para aqueles que seguiam o

caminho recto.
12 Reverdeçam também os ossos dos dgze profetas, nos

seu túmulos, 
porque eles fortificaram Jacob, 
e salvaram-no por uma fé corajosa.

13 Como engrandeceremos nós a 'Zorobabel?
Ele foi como um anel na mão direita. jesus,

14 Do mesmo modo, Jesus, filho de Josedec. filho
Eles em seus dias edificaram a casa (d e  D e u s ). dec e "
e levantaram ao Senhor o seu santo templo, Neemias.
destinado a uma glória sempiterna.

15 Também Neemias viverá na memória por largo
tempo,

ele que reergueu os nossos muros derribados, 
refez as portas e as fechaduras, 
e reedificou as nossas casas.

16 Nenhum nasceu no mundo como Henoch,
o qual foi arrebatado da terra, Seni.’

17 nem como José, que nasceu para ser o principe de Adão.
seus irmãos,

o esteio da nação, o governador dos seus irmãos, o 
firme arrimo do povo.

18 Os seus ossos foram visitados; 
depois da sua morte profetizaram,

49, 9. Porque maltrataram. . . Todo este versículo é alusivo 
aos lugares de Jeremias 38, 4 e segs.; Tren. 1, 5, 10.

10. Teve uma visão. Esta visão foi descrita pelo próprio 
Ezequiel, caps. 1, 8 e 10.

11. Anunciou a chuva. . . Ezequiel ameaçou muitas vezes 
com chuvas violentas os inimigos do Senhor (Ex. 13, 11:
38, 9. 16^22).

13. Jf oi como um anel. . . isto é, fo i muito querido de 
Deus e do povo eleito.



19 Set e Sem alcançai-am glória entre os homens,
mas, sobre todos os seres vivos da criação, está Adão. 

Simão, 50 —  1 Simão filho de Onias, sumo sacerdote,
^On?as* reparou a casa (do Senhor),

e em seus dias fortificou o templo.
2 Foi ele que fundou a alta construção do templo,

o .edifício duplo e as elevadas muralhas do mesmo 
templo.

3 Em seus dias correram os mananciais das águas dos
reservatórios.

que se encheram extraordinariamente, como o mar 
(de bronze).

4 Teve cuidado do seu povo, 
livrou-o da perdição.
Conseguiu engrandecer a eidade;
nas snas relações com o povo alcançon glória, 
e alargou a entrada do templo e do átrio.

0 Como a estrela da manhã, no meio da névoa, 
como a Lua resplandecente no plenilúnio, 
e como um Sol brilhante, 
assim luziu no templo de Deus.

5 (E le era) como o arco-íris que reluz entre as nuvens
iluminadas.

como a flor das roseiras nos dias da primavera, 
eomo os lírios que estão .iunto da corrente de água, 
como o incenso que exala fragrâneia em dias de 

verão,
9 como a chama refulgente, 

e o incenso que arde no fogo :
10 como um vaso de ouro maciço,

ornado de toda a casta de pedras preciosas.
11 como a oliveira que brota -e como o cipreste que se

eleva ao alto. 
quando tomava a sua vestidura de glória, 
e quando se revestia de todos os ornamentos da sua 

dignidade.
12 Quando subia ao altar santo, 

honrava as vestiduras sagradas.
13 Recebia as porções (das vitimas) da mão dos sacer 

dotes,
conservando-se de pé junto do altar.
e, em volta, os seus irmãos formavam uma coroa,
como uma plantação de cedros do Líbano.

50, 1. Encontraram-se na história do povo hebreu dois 
sumos sacerdotes com o nome de Simão. cujos pais tinham 
o nome de Onias. Aqui parece que se fala de Simão II ,  que 
viveu no século I I  antes de Cristo.



14 Estavam em torno dele, como os ramos dnina pal 
meira,

todos os filhos de Aarão na sua glória, 
lõ  A  oblação destinada ao Senhor estava nas mãos 

deles,
na presença de toda a assembleia de Israel.
Para consumar o sacrifício sobre o altar.
para tornar mais solene a oblação ao Rei excelso.

16 estendia a sua mão para fazer a libação, 
e derramava o sangue da uva.

17 Derramava-o ao pé do altar, como uiii perfume
divino ao Príncipe excelso.

18 Então os filhos de Aarão levantavam ás suas vozes, 
tocavam as suas trombetas de metal batido
e faziam ressoar um grande concerto para renovarem 
diante do Senhor a memória '(da sua aliança).

19 Todo 0 povo se apressava
e prostrava-se com o rosto por terra,
para adorar o Senhor seu Deus
e fazer orações ao Deus omnipotente e excelso.

20 Os cantoi-es levantavam as suas vozes,
e naquela grande casa retinia um som cheio de sua 

vidade.
21 O povo fazia as suas preces ao Senhor excelso. 

até ficar de todo completo o culto do Senhor, 
até terminarem as funções sagradas.

22 Então (o sumo sacerdote), descendo (do altar), le 
vantava as suas mãos 

sobre todo o congresso dos filhos de Israel, 
para dar glória a Deus com seus lábios, 
e para se glorificar no seu nome.

23 (Então o povo) repetia a sua oração, 
querendo manifestar o poder de Deus.

24 E agora rogai ao Deus de todas as criaturas. Conclusão
que fez grandes coisas em toda a terra, i
que aumentou os nossos dias desde o ventre materno, 
e que nos tratou sempre segundo a sua misericórdia.

25 Conceda-nos ele a alegria do coração,
e reine a paz em Israel em nossos dias e para sempre,

26 a fim de que Israel creia que está coiinosco a mise 
ricórdia de Deus, 

e para que ele nos livre uo seu dia.
Dois povos aborrece a luinlia alma, Povos
e o terceiro, qne eu aborreço nem sequer é um povo:

26. N o seu dia, isto é, no tempo determinado pela sua 
divina vontade.



Fim  do 
autor 
deste 
livro.

Acção
de

graças
pelos

benefícios
de

Deus.

28 Os que habitam no monte Seir, os Filisteus, 
e a gente insensata que habita em Slquém.

29 Estas são as instruções de sabedoria e de disciplina,
que deixou escritas neste livro Jesus, filho de 
Sirach, natural de Jerusalém, o qual derramou 
a sabedoria do seu çoração.

30 Bem-aventurado o que se dá a est® bous ensina 
mentos ;

0 que os conserva em seu coração será sempre sábio.
31 Com efeito, se praticar estas coisas, será capaz de

tudo,
porque a luz de Deus guiará os seus passos.

Apêndice

51 —  1 Oração de Jesus, filho de Sirach. 
Glorificar-te-ei, ó Senhor rei, 
louvar-te-ei, Deus, salvador meu.
Glorificarei o teu nome, 
porque te fizeste o meu auxílio e protector, 
llvraste o meu corpo da perdição, 
do laço da lingua iníqua e dos lábios dos forjadores 

da mentira;
à vista dos que estavam contra mim, foste o meu 

defensor.
Liv,raste-me, segundo a grandeza da misericórdia do 

teu nome.
dos que rugiam, preparados para me devorarem, 
das mãos dos que procuravam tirar-me a vida, 
do poder das trlbulações que me assaltavam, 
da violência da chama que me envolvia.
—  no melo do fogo (ãa perseguição) não me quei 

mei —
das profundas entranhas da morada dos mortos, 
da língua impura, da palavra de mentira, 
dum rei iníquo e da língua injusta.
A  minha alma louvará o Senhor até à morte, 
pois a minha vida estava prestes a cair nas profun 

dezas da morada dos mortos.
Cercaram-me de todas as partes, e não havia quem 

me ajudasse.
Volvia os olhos em busca do socorro dos homens, e 

não apareciam.
Lembrei-me da tua misericórdia. Senhor, 
do que tens feito desde o princípio do mundo, 
porque livras os que esperam em ti. Senhor, 
porque os salvas das mãos das nações.

8
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13 Tu exaltaste a minha habitação sobre a terra,
e eu roguei-te quando vinha sobre mim a torrente 

de morte.
14 Invoquei o Senhor, pai do meu Senhor, 

para que me não abandonasse,
no dia da minha tribulação, sem socorro, durante o 

domínio dos soberbos.
1.1 Louvarei incessantemente o teu nome, 

celebrá-lo-ei nas minhas acções de graças, 
pois foi atendida a minha oração.

16 porque me livraste da perdição, 
me salvaste no tempo calamitoso.

17 Por Isso eu te glorificarei, cantarei os teus louvores, 
e bem-direi o nome do Senhor.

18 Quando eu ainda era jovem, antes de andar errante. Zeio em 
busquei abertamente a sabedoria com a minha oração.

19 Diante do templo eu a pedia, doria. 
e buscá-la-ei até ao fim  da minha vida.
Ela floresceu (em mim) como uva temporã;

20 0 meu coração alegrou-se nela;
os meus pés andaram por caminho direito; 
desde a minha mocidade tenho ido em seguimento 

dela.
21 Apliquei um pouco o meu ouvido, 

e logo a percebi.
Eneoutrei muita sabedoria em mim mesmo, 
e fiz  nela grandes progressos.

2,8 Ao que me deu a sabedoria, dar-lhe-ei gloria.
24 Resolvi-me a pô-la em prática;

tiye zelo do bem, e não me envergonharei.
25 Lutou a minha alma por ela, 

conservei-me constante em a praticar.
26 Levantei as minhas mãos ao alto, 

e chorei a loucura da minha alma.
27 Dirigi para ela a minha alma,

e encontrei-a. ao procurar conhecê-la.
28 Possui, graças a ela. o meu coração desde o prin 

cipio,
e, por isso, não serei desamparado (por Deus).

29 As minhas éntranhas comoveram-se em busca dela; 
por isso consegui um bem excelente.

30 O Senhor deu-me em recompensa uma língua (elo 
qüente) ; 

com ela o loüvarei.

18. Antes de andar errante, antes de ter percorrido várlós 
países, ou, segundo outros autores, antes de ter andado pelos 
caminhos do erro.



31 Aproximai-vos (le mim, <5 ignorantes, 
e reuni-vos na casa da instrução.,

32 Por que tardais vós àinda? E qne dizeis a istoV 
As vossas almas estão sequiosas em extremo.

33 Bu abri a minba boca e disse:
Vinde buscá-la sem dinheiro.

34 submetei o vosso pescoço ao seu jugo, 
e receba a vossa alma a instrução, 
porque perto se pode encontrá-la.

3õ Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, 
e como adquiri muito descanso.

36 Recebei a instrução, como uma grande soma (le di 
nheiro.

e possuãreis com ela grande abundância de ouro.
37 Alegre-se a vossa alma na misericórdia do Seulior. 

e nunca ficareis confundidos, quando o louvaides.
38 Realizai a vossa obra, antes que passe o tempo, 

e ele vos dará a seu tempo a vo.ssa recompeusa.


