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SALMO 119
• 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que
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andam na lei do Senhor.
• 9. Com que purificará o jovem o seu caminho?

Observando-o conforme a tua palavra.
23. Príncipes também se assentaram, e falaram
contra mim, mas o teu servo meditou nos teus
estatutos.
37. Desvia os meus olhos de contemplarem a
vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
45. E andarei em liberdade; pois busco os teus
preceitos.
113. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei.
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INTRODUÇÃO
O S A L M O 1 1 9 R E V E L A A I M P O RTÂ N C I A
D E C O N H E C E R , M E D I TA R E S E G U I R A
PA L AV R A D E D E U S . E N S I N A - N O S O S
BENEFÍCIOS
DE
TER
UMA
VIDA
PA U TA D A
NOS
PRECEITOS
DO
SENHOR E QUAL É O CAMINHO
DAQUELES QUE TÊM UMA ALIANÇ A
COM DEUS.
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A TORÁ DO SENHOR
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SALMO 119.

Essencialmente um poema didático,
este salmo toma a forma de um
testemunho pessoal. Embora o poema
contenha alusões à perseguição e
mostre certas características de
lamentação, seu propósito principal é
glorificar a Torá (a lei ou os
ensinamentos de Deus). O salmista
dirige quase cada versículo a Deus,
usando muitas formas de petições. Ao
mesmo tempo, ele usa alguns
sinônimos para a lei em quase todos os
versículos. Os sinônimos são a lei,
testemunho,
preceitos,
juízos,
mandamentos, estatutos, decretos,
palavra, caminho, vereda. Possivelmente
ao empregar dez termos para
descrever a Torá Divina, ele seguia a
orientação do Sl. 19:7-9, onde seis
desses sinônimos foram usados com
referência à lei.

O princípio acróstico foi altamente
desenvolvido neste salmo, empregando
todas as vinte e duas letras do alfabeto
hebraico. Cada estrofe está composta
de oito linhas, que começa com a letra
característica daquela estrofe. Este
arranjo artificial, ainda que artístico, cria
uma certa monotonia na grande
repetição de palavras e frases.
Contudo, esta monotonia mecânica
está superada pela intensidade da
devoção do próprio salmista para com
os ensinamentos divinos.
Comentario Biblico Moo dy
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AMOR PELO SENHOR E
SUA LEI
Este extraordinário poema é uma meditação elaborada,
engenhosa e apaixonada sobre a lei do Senhor. Essa lei não
deve ser confundida com qualquer código legal. O termo
hebraico é torah, que significa, principalmente, "instrução"
ou "ensino". Equivale aqui à vontade de Deus conforme
conhecida por Israel. É dominada pela figura de Moisés,
mas não confinada a seus ensinamentos originais. O Salmo
tem um padrão acróstico; cada uma das vinte e duas letras
do alfabeto hebraico aparece como letra inicial de Oito
versículos sucessivos, perfazendo 176 versículos ao todo. A
característica principal, entretanto, é a melodiosa repetição
de oito sinônimos da vontade de Deus, a saber: lei, a torah;
testemunhos, os princípios gerais de ação; preceitos
(piqqudim), regras particulares de conduta; estatutos
(huqqim),
regulamentações sociais; mandamentos
(mishvah), princípios religiosos; ordenanças (mishpatim), os
retos julgamentos que deveriam operar nas relações
humanas; palavra (dabhar), a vontade declarada de Deus,
Suas promessas, decretos, etc.; palavra (imra), a palavra ou
discurso de Deus, conforme é trazido à luz entre os
homens. Uma frequente variante dos oito sinônimos usuais
é caminho (derek), bem pouca dúvida pode haver que
esses sinônimos se originaram largamente do #Sl 19.7-9.
Um ou outro desses termos ocorre em cada versículo
deste Salmo, excetuando o vers. 122; porém, não têm

sequência metódica de estrofe para estrofe. A apaixonada
devoção do autor para com o Senhor evita o arranjo
artificial. A vontade de Deus não é tanto observada e
descrita como é expressa, e essa expressão se deriva de
uma rica experiência. A vida do salmista é apresentada
como entrelaçada com a verdade, ir respectivamente de
seu sentimento.
Não se sabe quem escreveu este poema, embora pareça
haver diversas alusões pessoais nele. Provavelmente foi
escrito por um íntimo aderente de Esdras, o escriba.
Entretanto, não é um Salmo principalmente biográfico, nem
seu comprimento dá a entender uma sequência
cronológica de sentimentos. A significação primária de sua
magnitude é a absorvente paixão de um coração
concentrado no mais alto bem que é revelado em Deus
(cfr. #Fp 3.7-14). O motivo religioso neste Salmo, em
distinção à sua estrutura literária, é a tentativa de expressar
a experiência de sofrimento e castigo que sobrevém a um
homem que se apega a uma fé implícita e amorosa no
Senhor, cuja vontade e palavra são boas e verídicas (cfr.
#Rm 7.9-13; #Hb 12.5-11).
Excetuando a primeira e a última seções, as outras vinte
seções podem ser agrupadas aos pares, embora as divisões
nem sempre sejam pronunciadas.
F. Davidson - O novo comentário da Bíblia

6

NADA PODE SERVIRTUDE OU
RELIGIÃOVERDADEIRA, SENÃO A
OBEDIÊNCIA À LEI MORAL.
Que toda modificação da verdadeira virtude é só
obediência à lei moral ficará manifesto se
considerarmos:
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(1) Que a virtude é idêntica à verdadeira religião;
(2) Que a verdadeira religião não pode consistir
devidamente em alguma outra coisa, senão no amor
a Deus e ao homem imposto pela lei moral;
(3) Que a Bíblia reconhece de modo expresso o
amor como o cumprimento da lei, negando de
modo expresso que algo mais seja aceitável a Deus.
"De sorte que o cumprimento da lei é o amor" (Rm
13.10). "Ainda que eu falasse as línguas dos homens
e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o
metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que
tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a
fé, de maneira tal que transportasse os montes, e
não tivesse caridade, nada seria. E ainda que
distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para
ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me
aproveitaria" (1 Co 13.1-3). O amor é repetidas
vezes reconhecido na Bíblia não só como o que
constitui a verdadeira religião, mas como toda a

religião. Toda forma da verdadeira religião é só uma
forma de amor ou benevolência.
O arrependimento consiste na conversão da alma
de um estado de egoísmo para a benevolência, da
desobediência à lei de Deus para a obediência a ela.
Fé é receber a verdade e o Deus da verdade, confiar
neles, abraçá-los, amá-los. É só uma modificação do
amor a Deus e a Cristo. Toda graça ou virtude
cristã, conforme veremos melhor quando as
considerarmos em maiores detalhes, é só uma
modificação do amor. Deus é amor. Toda
modificação da virtude e santidade em Deus é só
amor, ou estado mental que a lei moral requer
igualmente de Deus e de nós. A benevolência é toda
a virtude em Deus e em todos os seres santos. A
justiça, a fidedignidade e todos os atributos morais
são só benevolência vista em relações específicas.
Nada pode ser virtude, senão exatamente o que a
lei moral exige. Ou seja, nada menos que o que ela
requer pode ser, no sentido próprio, virtude.
T eologia Sistemática de Charles Finney
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1. UM SALMO SOBRE A
PALAVRA DE DEUS
Este gigante salmo é uma joia preciosa
que nos ajuda a compreender os efeitos
da Palavra de Deus para a vida do
homem. Contém ensinamentos profundos
a serem medidos diariamente.
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1. UM SALMO SOBRE A PALAVRA DE DEUS

1.1. SALMO ACRÓSTICO.

COMENTÁRIO

O Salmo 119 é um acróstico na modalidade
abecedário. O salmista organiza as vinte e duas
estrofes, dividindo-as em conformidade com as
letras do alfabeto hebraico. Segundo nota da
Bíblia de Estudos NVI: "O autor tinha um tema
que enchia a alma tão grandioso como a
própria vida, que abrangia o comprimento,
largura e profundidade no andar das pessoas
com Deus. Não bastaria para isso nada menos
que todo o poder da linguagem, e desta o
abecedário era um símbolo apropriadíssimo".
Os três primeiros e os três últimos versículos
foram projetados para serem, respectivamente,
a introdução e a conclusão da presente obra
literária.

1-8. A Bênção da Obediência. Bemaventurados os ... que andam na lei do
Senhor. O tema do salmo está aqui
claramente apresentado. Observe que
a maior parte dos dez sinônimos para
a lei foram usados na primeira estrofe.
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1. UM SALMO SOBRE A PALAVRA DE DEUS

1.2. A LEI E O TESTEMUNHO.
A palavra Lei ("Tôrãh") é o primeiro termo
utilizado pelo salmista para designar a
Palavra de Deus: "e andam na lei do
Senhor" [Sl 119.1]. A Palavra de Deus é
uma ordenança estabelecida por Deus,
promulgada por Ele para regular a conduta
do homem. Aqueles que não a observam
sofrerão as devidas sanções. A segunda
designação consiste em testemunho: "Bemaventurados os que guardam os seus
testemunhos" [Sl 119.2]. A Palavra de Deus
comprova os seus atos e a sua maneira de
agir, dá prova da sua existência.

COMENTÁRIO
תורהtowrah ou תרהtorah
1) lei, orientação, instrução
1a) instrução, orientação (humana ou divina)
1a1) conjunto de ensino profético
1a2) instrução na era messiânica
1a3) conjunto de orientações ou instruções
sacerdotais
1a4) conjunto de orientações legais
1b) lei
1b1) lei da oferta queimada
1b2) referindo-se à lei especial, códigos de lei
1c) costume, hábito
1d) a lei deuteronômica ou mosaica
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1. UM SALMO SOBRE A PALAVRA DE DEUS

1.3. OS TEUS MANDAMENTOS E
OS TEUS ESTATUTOS.

COMENTÁRIO

Outra designação utilizada para denominar a
Palavra de Deus consiste em mandamentos, ou,
em algumas versões preceitos: "Tu ordenastes
os teus mandamentos" [Sl 119.4]. Segundo o
dicionário da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, a
presente designação consiste em substantivo
masculino que significa instrução. A raiz
expressa a ideia de que Deus está prestando
atenção à maneira como deseja que as coisas
sejam ordenadas. Deus estabelece aos Seus
filhos a forma como devem agir nas diversas
circunstâncias da vida. Outra designação
consiste em estatutos. Esse termo reforça a
ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas
por Deus. Os estatutos de Deus são eternos [Is
30.8].

... para o cumprirmos a risca. O salmista
deseja apaixonadamente obedecer a Palavra
de Deus. (MacArthur)
É muito mais do que mero cumprimento
sistemático e normativo da lei moral de forma
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2.ALGUMAS QUALIDADES
DAS ESCRITURAS
Tr a t a - s e d e u m s a l m o q u e re t r a t a o
grande amor que o escritor tinha pela
Palavra de Deus. Ele procura descrever
algumas qualidades das Escrituras que
atestam a sua excelência. Outros salmos
enfatizam mais o caráter e os feitos do
S e n h o r, e s t e d e s t a c a a s u b l i m i d a d e d a
Palavra de Deus e a bem-aventurança de
observá-la.
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2.ALGUMAS QUALIDADES DAS ESCRITURAS

2.1. JUSTIÇA.

COMENTÁRIO

Uma das qualidades da Lei do Senhor é a justiça [Sl
119.75]. A justiça está ligada a ideia de legitimidade.
O salmista afirma que os juízos de Deus não estão
amparados apenas na legalidade, mas também na
legitimidade. A legalidade fala de seguir
determinados procedimentos, já a legitimidade fala
de observar determinados valores. Podemos ter
leis que seguem o procedimento, mas não
observam os valores da sociedade em que foram
inseridas. Não obstante, a Lei do Senhor é justa. Ela
expressa a bondade e a benignidade de Deus para
com Sua criatura. Ela visa o bem; construir o
caráter do ser humano e não o destruir. Há na
Bíblia, diversos exemplos de leis injustas, como o
decreto estabelecido pelo rei Dario, cujo pano de
fundo consistiu em uma trama para destruir Daniel
[Dn 6.5-9].

O Salmista expressa sua confiança na soberania
de Deus sobre a aflição humana. Ver também os
versos 67 e 71
Deus pode permitir dificuldades com intuito de
ensinar e corrigir nossos caminhos. A experiência
é muito mais didática do que a teoria, grandes
testemunhos são fruto de grandes provações.
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2.ALGUMAS QUALIDADES DAS ESCRITURAS

2.2. DOCE
Outra qualidade da Lei do Senhor é que
ela é doce [Sl 119.103]. A Lei do Senhor
não é amarga, azeda e ácida. A Lei do
Senhor traz contentamento, alegria. Ela não
traz peso, mas alívio. Outros textos bíblicos
mencionam a doçura do mel aplicada à
Palavra de Deus [Sl 19.10; Ez 3.1-3; Ap
10.9-10]. Isso nos faz lembrar da alegria de
termos as palavras de Deus em nossa
boca, assimilarmos seu conteúdo e
louvarmos ao Senhor com a Palavra. O
"amargo" pode se referir aos pecados
ocultos revelados, à rejeição do mundo e à
oposição ao que proclama a mensagem.

COMENTÁRIO
Estes versículos expressam louvor por causa do imutável
Senhor e por causa de Sua fidelidade, combinados com
o amor aos Seus preceitos, aos quais o salmista declara
dever sua preservação.
• Sl 19:10 Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do
que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o
licor dos favos.
• Ez 3.1-3 DEPOIS me disse: Filho do homem, come o
que achares; come este rolo, e vai, fala à casa de
Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o
rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao
teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que
eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce
como o mel.
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2.ALGUMAS QUALIDADES DAS ESCRITURAS

2.3.VERDADE

COMENTÁRIO

O salmista declara ainda que a Lei do
Senhor é a verdade [Sl 119.142]. A Lei do
Senhor não age em falsidade. É verdadeira,
seus enunciados estão em conformidade
com o fato, com a realidade, com aquilo
que foi, é e será. A Palavra de Deus revela
a exata natureza de Deus [Sl 31.5; Is
65.16]. Revela os aspectos morais de Deus.
Revela a devida conduta que o homem
deve ter, de modo que, ao seguir a Palavra
do Senhor, não pisará em falso. João 17.17
nos ensina: "Santifica-os na verdade; a tua
palavra é a verdade.". A Palavra de Deus foi
revelada por Ele, e, por intermédio dela,
nós somos santificados.

Justo és, Senhor. O conceito da natureza
divina justa está enfatizado nos versículos
137, 138, 142 e 144. Sendo o Senhor
justo, seus juízos e testemunhos também
são eternamente justos.
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3. OS BENEFÍCIOS DAS
ESCRITURAS
Após
analisar
as
qualidades
das
Escrituras, é importante responder a
seguinte questão: Quais os benefícios aos
que
creem,
amam
e
obedecem
às
Escrituras Sagradas?
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3. OS BENEFÍCIOS DAS ESCRITURAS

3.1. LIBERDADE

COMENTÁRIO

O salmista declara: "E andarei em liberdade, pois
busquei os teus preceitos." [Sl 119.45]. Outras
versões utilizam expressões bem significativas
como: "andarei com largueza"; "viverei a
vontade"; "andarei em verdadeira liberdade". A
princípio são termos que podem sugerir um
viver sem regras e limites, andar "conforme der
na cabeça" ou "deixa a vida me levar". Contudo,
uma reflexão honesta e não precipitada, à luz
das Escrituras, revela que esta liberdade é
justamente resultado do viver procurando
seguir os preceitos do Senhor. trata-se da
verdadeira liberdade operada por Jesus [Jo 8.3436]. A liberdade descrita por Paulo [Rm 8.21; Gl
5.1]. Bíblia Vida Nova: "É um erro grave pensara
que aqueles que obedecem à Palavra de Deus
têm a mente estreita e a vida fechada".

Possuindo a liberdade que acompanha a
consciência da misericórdia divina e da
salvação (45), ele não seria abalado nem
mesmo por reis v. 46
Guardar as Leis de Deus liberta da escravidão.
(Dake)
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3. OS BENEFÍCIOS DAS ESCRITURAS
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3.2. ESTABILIDADE
Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência,
durabilidade. É a qualidade do que é firme. O ser humano,
ao estabelecer as suas alianças, busca ter estabilidade, seja
no relacionamento, seja na profissão, e em outros aspectos
da vida. Embora a estabilidade proporcione conforto e
segurança, é fato que as relações humanas podem mudar
em um piscar de olhos por diversos fatores. A relação
com Deus é diferente. O salmista descreve que continuava
a meditar nos estatutos de Deus ainda que os príncipes se
reunissem para destruí-lo, ou seja, ainda que a
circunstância pareça querer afetar-me, continuo a meditar
nos estatutos do Senhor [Sl 119.23]. É um dos grandes
desafios do tempo presente a capacidade de permanência.
Nosso tempo já tem sido caracterizado pela "liquidez". As
relações estão sempre em constante mudanças. O salmista
nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da
Palavra de Deus [Sl 119.24], mesmo quando em
turbulência ao nosso redor. A Palavra não passa [Mt
24.35]. Aquele que faz a vontade de Deus permanece [1
Jo 2.17]. Portanto, a Palavra de Deus, ao ser recebida e
obedecida, produz estabilidade.

COMENTÁRIO
Sl 119:23-4
Príncipes também se assentaram, e falaram
contra mim, mas o teu servo meditou nos
teus estatutos. Também os teus testemunhos
são o meu prazer e os meus conselheiros.
Aconselhamento bíblico é a aplicação da
Palavra independente da opinião ou desejos
do conselheiro ou aconselhado, a Palavra é o
conselheiro diz o Salmo.
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3. OS BENEFÍCIOS DAS ESCRITURAS

3.3.VIDA
O salmista declara: "A minha alma está pegada ao pó;
vivifica-me segundo a tua palavra." [Sl 119.25]. O salmista
cria que a Palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Há
uma íntima relação entre vida e Palavra de Deus: ouvir e
cumprir para viver [Dt 4.1; 5.33; Ez 20.11]. Pela palavra
proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura [Jo 11.43-44].
A Palavra de Deus é como semente que gera nova vida,
pois é viva [1 Pe 1.23]. Que preciosa lição para nós: o
salmista estava se sentindo extremamente abatido, ainda
assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio
da Sua Palavra. Quantos pensam que a leitura e meditação
bíblica somente são possíveis em condições tranquilas e
favoráveis. Lembremo-nos que num contexto de "sem
forma e vazia, trevas... E disse Deus" [Gn 1.2-3]. Ao
recorrermos às Escrituras com fé de que se trata da Palavra
de Deus para hoje, ainda que em dias difíceis e tenebrosos,
vivenciaremos, também, seu poder vivificador que opera
pela ação do Espírito Santo.

COMENTÁRIO
 חיהchayah
1) viver, ter vida, permanecer vivo,
sustentar a vida, viver prosperamente,
viver para sempre, reviver, estar vivo, ter
a vida ou a saúde recuperada
1a) (Qal)
1a1) viver
1a1a) ter vida
1a1b) continuar vivo, permanecer vivo
1a1c) manter a vida, viver em ou a partir
de
1a1d) viver (prosperamente)
1a2) reviver, ser reanimado

19

CONCLUSÃO
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O S A L M O 1 1 9 N O S I N S T RU I A R E S P E I TO DA PA L AV R A D E D E U S ,
D E M O N S T R A N D O A S Q U A L I D A D E S E O S B E N E F Í C I O S D E S E AT E N TA R
PA R A O S P R E C E I TO S DA PA L AV R A D O S E N H O R . Q U E M A N DA N A
V ERDA DE JA MA IS A NDA RÁ EM TREVA S .
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