OS CINCO LIVROS DOS SALMOS
O Livro dos Salmos contém na realidade cinco livros ou cinco repartições,
tal como os cinco Livros da Lei ou Pentatéuco (Génesis, Êxodo, Levítico,
Números, Deuteronómio): o Livro do Saltério ou dos Salmos é Palavra de
Deus, o próprio Deus nos ensina e nos ajuda a meditar e a folar com Ele.
Nos salmos toda a vida humana torna-se oração. Neles encontramos
amigos e inimigos, justos e ímpios, a saúde e a doença, a dor e a alegria,
o pecado e a misericórdia, as vaidades do mundo e a sabedoria de Deus,
a vida e a morte. Deus conhece o nosso coração, fala-nos e nos ajuda a
falar com Ele.
O Livro dos Salmos é como uma grande sinfonia.
Canta o combate entre o bem e o mal que acontece na história da
humanidade, até à vitória final de Deus. O Salmo 1 é como que a grande
introdução, e os Salmos 148, 149 e 150 são como o grande final, que canta
o triunfo de Deus.
O Salmo 1 é uma introdução geral:
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
Que não imita a conduta dos pecadores,
nem toma parte na reunião dos libertinos!
Antes põe a sua satisfação na lei do Senhor,
E nela medita dia e noite.
É como a árvore plantada à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo oportuno e suas folhagens não murcham.
Tudo o que ele faz é bem-sucedido!
Não é assim para os ímpios!
São como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na assembleia dos justos.
Pois o Senhor aprova o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios leva à destruição! (Salmo 1, 1-6)
Cada livro termina com uma doxologia, uma expressão de louvor a
Deus:
1º Salmos 1-41. “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde agora e
para sempre. Amém! Amém” (41,14)
2º 42-72. “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o único que realiza
maravilhas.
Bendito seja para sempre o Seu Nome Glorioso, a terra inteira se encha
da Sua glória!” (72,18-19)
3º 73-89. “Bendito seja o Senhor para sempre. Amém! Amém” (89, 52)
4º 90-106. “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos
séculos.

E todo o povo diga: Amém! Aleluia” (106, 48)
5º O Salmo 150 é um grande hino de louvor
que a conclusão de todo o Saltério:
Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-O no seu majestoso firmamento!
Louvai-o pelos seus feitos poderosos,
Louvai-o pelas suas grandes proezas!
Louvai-o ao som da trombeta,
Louvai-o com a harpa e com cítara,
Louvai-o com tambores e danças,
Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas,
Louvai-o com címbalos sonoros,
Louvai-o com címbalos vibrantes.
Tudo o que tem vida louve o Senhor! Aleluia! (Sl 150, 1-6)

