




PREFÁCIO DA EDIÇÃO EM PORTUGUÊS 

Todo estudioso da Bíblia sente a falta de bons e profundos comen
tários em português. A quase totalidade das obras que existem entre nós 
peca pela superficialidade, tentando tratar o texto bíblico em poucas 
linhas. A Série Cultura Bíblica vem remediar esta lamentável situação 
sem que peque do outro lado por usar de linguagem técnica e de dema
siada atenção a detalhes. 

Os Comentários que fazem parte desta coleção Cultura Bíblica são 
ao mesmo tempo compreensíveis e singelos. De leitura agradável, seu 
conteúdo é de fácil assimilação. As referências a outros comentaristas 
e as notas de rodapé são reduzidas ao mínimo. Mas nem por isso são 
superficiais. Reúnem o melhor da perícia evangélica (ortodoxa) atual. 
O texto é denso de observações esclarecedoras. 

Trata-se de obra cuja característica principal é a de ser mais exe
gética que homilética. Mesmo assim, as observações não são de teor 
acadêmico. E muito menos são debates infindáveis sobre minúcias do 
texto. São de grande utilidade na compreensão exata do texto e propor
cionam assim o preparo do caminho para a pregação. Cada Comentário 
consta de duas partes: uma introdução que situa o livro bíblico no tempo 
e no espaço e um estudo profundo do texto a partir dos grandes temas 
do próprio livro. A primeira trata as questões críticas quanto ao livro. e 
ao texto. Examina as questões de destinatários, data e lugar de compo
sição, autoria, bem como ocasião e propósito. A segunda analisa o texto 
do livro seção por seção. Atenção especial é dada às palavras-chave e a 
partir delas procura compreender e interpretar o próprio texto. Há 
bastante "carne" para mastigar nestes comentários. 

Esta série sobre o V. T. deverá constar de 24 livros, de perto de 200 
páginas cada. Os editores, Edições Vida Nova e Mundo Cristão, têm 
programado a publicação de, pelo menos, dois livros por ano. Com 
preços moderados para cada exemplar, o leitor, ao completar a coleção, 
terá um excelente e profundo comentário sobre todo o V.T. Preten
demos, assim, ajudar os leitores de língua portuguesa a compreender o 
que o texto veterotestamentário, de fato, diz e o que significa. Se conse
guirmos alcançar este propósito seremos gratos a Deus e ficaremos 
contentes porque este trabalho não terá sido em vão. 

Richard J. Sturz 
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INTRODUÇÃO 

de Lowth, porém, poderiam muito bem ser classificados como paralelos 
virtualmente sinônimos (e.g. 19:7ss.; 62:lla), e quanto ao resto, pare
ceria melhor deixar de lado o termo "paralelismo" e falar meramente 
de parelhas ou coplas, nos muitos casos nos quais o pensamento e a 
dicção avançam diretamente na segunda linha de uma parelha, sem 
sequer uma olhadela para trás. 

Uma circunstância final merece ser ressaltada, e esta, também, 
era uma das observações de Lowth. É o fato marcante de que este tipo
de poesia perde menos do que talvez qualquer outro no processo da 
tradução. Em muitas literaturas o apelo de um poema se acha principal
mente nas felicidades verbais e suas associações, ou nas sutilezas mé
tricas, que tendem a perder seu efeito mesmo numa língua afim. As 
notas da programação de qualquer recital de Lieder bastam para com
provar esta circunstância! A poesia dos Salmos, porém, tem uma larga 
simplicidade de ritmos e figuras de linguagem que sobrevive o trans
plante para quase qualquer terreno. Acima de tudo, o fato de que seus 
paralelismos são mais de sentido do que de som permite que esta poesia 
reproduza seus efeitos principais com pouquíssima perda quer de força 
quer de beleza. É bem qualificada, pela providência divina, a convidar
"toda a terra" a "cantar a glória do Seu nome". 

II. A Estrutura do Saltério.

A maioria das versões modernas demarca a divisão do Saltério nos 
seus cinco "livros", que começam, respectivamente, nos Salmos 1, 42, 
73, 90 e 107. A base disto se acha no próprio Saltério, que coroa cada -
um destes grupos com uma doxologia. A Septuaginta ( tendo como 
abreviatura LXX), traduzida no século II ou III a.e., é testemunha 
da antiguidade destas marcas, e ainda antes disto o cronista cita aquela 
que termina o Livro IV (1 Cr 16:35-36). 5 

Além destes, hã outros indicadores quanto aos componentes da 
coleção e às etapas do seu crescimento. Um dos mais notãveis é o pós
-escrito ao Livro II: "Findam as orações de Davi, filho de Jessé" (72:20). 
Isto imediatamente levanta a pergunta por que mais dezoito salmos 
de Davi se acham depois deste ponto, e uma dúzia de salmos por outros 
autores antes dele; e a resposta mais provãvel a isto é que houve tempo 

5 Para uma interpretaçlo do significado disto, ver Mowincltel, II, pAgs. 193ss.).
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