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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Sl. 1:1 -  
 

Sl_1:1-6. O caráter e condição, e o presente e futuro destino do piedoso 
e do ímpio são descritos e contrastados, ensinando que a verdadeira 
piedade é a fonte da felicidade última, e o pecado da miséria. Como 
esse é um sumário dos ensinos do livro todo, este Salmo, quer posto 
assim de propósito ou não, forma um prefácio apropriado. 
 
Bem-aventurado — literalmente, “oh, a felicidade” – uma exclamação 
de forte emoção, como se resultando de uma reflexão sobre o assunto. 
O uso do plural pode denotar plenitude e variedade (2Cr. 9:7). 
 
conselho… caminho… roda — Com seus verbos correspondentes, 
note as gradações de perversidade, como agindo sobre os princípios, 
cultivando a sociedade, e permanentemente conformando-se à conduta 
do ímpio, que são descritos por três termos, dos quais o último é 
indicativo da mais ousada impiedade (compare Sl. 26:4, Sl. 26:5; Jr. 
15:17).  

 
Sl. 1:2 -  

 
lei — tudo da lei de Deus então escrita, especialmente os livros de 
Moisés (compare Sl. 119:1, Sl. 119:55, Sl. 119:97, etc.). 

Sl. 1:3 -  
 

como árvore — (Jr. 17:7, Jr. 17:8). 
plantada — arraigada, fixa. 
junto — ou, “sobre” 
ribeiros de águas — canais de irrigação. 
prosperará — literalmente, “fará próspero”, trará à perfeição. A base 
dessa condição e caráter é dada (Sl. 32:1). 
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Sl. 1:4 -  
 

não são assim — tanto na conduta como na felicidade. 
 
como a moinha (palha) — que, pelos modos de peneiração do 
Oriente contra o vento, era totalmente espalhada. 

 
Sl. 1:5 -  
 

não subsistirão no julgamento — não serão absolvidos. Eles serão 
separados de entre os justos (Mt. 25:45, Mt. 25:46). 

 
Sl. 1:6 -  
 

conhece o caminho — Deus cuida e é providente para com eles (Sl. 
101:6; Pv. 12:10; Os. 13:5). 
 
caminho dos ímpios — Todos os seus planos terminarão em 
desapontamento e ruína (Sl. 37:13; Sl. 146:8; Pv. 4:19). 
 

Fonte: Robert Jamieson, A. R. Fausset and David 
Brown, Commentary Critical and Explanatory on the 
Whole Bible. 
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