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SALMO 33 (34) conforme a Septuaginta 
(De David, quando se fingiu louco na presença de Abimélec;  

expulso por ele, partiu) 

Este poema pode ser classificado como um salmo individual de acção de graças. Fundamenta-se, de facto, na 
experiência individual, para dar graças a Deus. No entanto, o género literário encontra-se algo modificado, por se 
tratar de uma composição de modelo literário fixo. Os vinte e um versículos do texto começam cada um por uma das 
letras do alfabeto hebraico, pela sua ordem. É pois, um “Salmo alfabético”. No final, já fora da ordem alfabética, 
acrescenta-se um refrão, tal como acontece no Sl 24 (25), que segue o mesmo esquema alfabético. O conteúdo tem 
algum sabor a antologia de temas clássicos da Bíblia. 

Bendirei o Senhor em todo o tempo; o Seu louvor estará sempre 
nos meus lábios. A minha alma gloria-se no Senhor! Que os humildes 
saibam e se alegrem. Engrandecei comigo o Senhor e enaltecemos 
juntos o Seu nome. Procurei o Senhor e Ele respondeu-me, livrou-me 
de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficai radiantes, o vosso 
rosto jamais mostrará frustração. Quando um pobre invoca o Senhor, 
Ele atende-o e liberta-o das suas aflições. O anjo do Senhor protege os 
que O temem e livra-os. Saboreai e vede como o Senhor é bom; feliz o 
homem que n´Ele confia! Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada 
falta aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos 
que procuram o Senhor nenhum bem há-de faltar.  

Vinde, filhos, escutai-me: vou ensinar-vos o temor do Senhor. 
Qual é o homem que não ama a vida e quer viver muito para ver a 
prosperidade? Retém a tua língua do mal e os teus lábios das palavras 
manhosas. Desvia-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os 
olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos 
ao seu clamor. O rosto do Senhor volta-se contra os malfeitores, para 
apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor ouviu-
os, e livrou-os das suas angústias. O Senhor está perto dos corações 
contritos e salva os espíritos humildes. Muitas são as tribulações do 
justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus 
ossos, nem um só será quebrado. A morte dos ímpios é terrível; os que 
odeiam o justo serão castigados. O Senhor resgata a vida dos seus 
servos; os que n´Ele confiam não serão condenados.  


