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01/13: “Introdução ao Estudo” –

“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e Luz para o meu caminho.” (Sl 119.105)

Olá Amado(a).
Iniciamos um novo estudo em mais treze Lições, para este Trimestre; O Livro dos Salmos.
Nesta introdução, queremos deixar claro que não veremos tudo a respeito dos 150 Salmos que
compõem este Livro, mas, de certo, ficaremos mais próximos deste belo Livro das Escrituras.
De início salientamos que, diferente dos demais Livros Bíblicos, o Livro dos Salmos não deve
ser considerado como dividido em Capítulos, mas em Salmos individuais e completos, cuja palavra,
Salmos, significa Poesia, Canção, Cântico ou Hino, do Hebraico Tehillim.
Esses Cânticos versam sobre variados temas, podendo haver vários temas no mesmo Salmo.
Encontramos Salmos de orações, de súplicas, de lamentos, de ações de graças, de louvor e didáticos.
Nas Escrituras Hebraicas, o Livro dos Salmos é classificado por Poético, e, embora os
estudiosos cristãos também assim o situem, Jesus o Classifica como Profético, ao declarar: “Importava
que se cumprisse em mim, tudo o que de mim está Escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos
Salmos” conforme Lucas 24.44. Desta forma, alguns Salmos são estudados como messiânicos.
O estilo da Poesia Hebraica, junto à própria linguagem, permite que facilmente os mesmos
sejam musicados, e, por isso, este Livro ficou identificado ao instrumento mais utilizado, o “saltério”.
O Livro dos Salmos não teve sua origem ou “coleção” única no tempo. Existem cinco Livros
contidos no conhecido Livro dos Salmos, cuja origem não se encontra bem definida.
Embora os estudiosos queiram dar temas diferentes, específicos, a esses Cinco Livros, difícil a
unanimidade acerca dessa caracterização, pois, em todos, encontramos temas semelhantes. Fato é que
a maioria das publicações Bíblicas não define essa divisão, tratando o Livro como um único.
Dos 150 Salmos registrados neste maravilhoso Livro das Escrituras, 74 Salmos são atribuídos a
Davi e quase que 50 Salmos são de autoria desconhecida. Alguns outros podem ser da autoria de Davi.
A Asafe são atribuídos doze Salmos, e igual número aos Filhos de Coré. Apenas dois Salmos
são atribuídos a Salomão, e um, o Salmo 90, a Moisés, o mais antigo.
* O Primeiro Livro composto dos Salmos 1 a 41 pode ser tido por Salmos de Davi, pois, apenas
quatro deles não lhe são atribuídos, sendo de autoria desconhecida. Interessante anotar que o Primeiro
Salmo da Bíblia, talvez o mais conhecido depois do Salmo 23, não tem seu autor conhecido.
** No Segundo Livro, composto dos Salmos 42 a 72, dezenove deles são de autoria de Davi,
sendo que o Livro se encerra com um Salmo Messiânico de Salomão, Salmo 72.
*** O Terceiro Livro, composto dos Salmos 73 a 89, pode ser tido como o Livro de Asafe, pois
contém onze dos seus doze Salmos compostos, e apenas um Salmo atribuído a Davi.
**** O Quarto Livro, composto dos Salmos 90 a 106, é conhecido por iniciar com o único
Salmo de Moisés. É considerado o Livro dos Louvores a YAHU.
***** O Quinto e último Livro, indo até ao Salmo 150, contém os chamados “Cânticos dos
Degraus” (120 a 134), o Salmo 119, a maior “glorificação” à Palavra de YAHU com 176 versículos, e
se encerra com cinco Salmos de Alegria e Glorificação, todos, iniciando e finalizando com a
maravilhosa expressão de Louvor
Hallelu Yah! Seja YAHU exaltado por Seu Poder!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

