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Salmo 1 
Bíblia de Estudo Genebra de 1599 

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos 
ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na 
roda dos escarnecedores. 
Antes, tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita 
de dia e de noite. 
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual 
dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo 
quanto fizer prosperará. 
Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento 
espalha. 
Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na 
congregação dos justos. 
Porque o SENHOR conhece o caminho dos justos; mas o caminho 
dos ímpios perecerá. 

 
 
Salmo 1:1 – Bem-aventurado [é] o homem que não anda no (a) conselho dos 
ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda 
dos escarnecedores. 
 
O Argumento – Esse livro de Salmos foi nos dado pelo Espírito Santo, e deve 
ser estimado como um tesouro precioso no qual estão contidas todas as coisas 
que trazem a verdadeira felicidade nesta vida, bem como na vindoura. Pois as 
riquezas do verdadeiro conhecimento e da sabedoria celestial são aqui abertas 
para nós, para nos apropriarmos mais abundantemente. Se desejarmos 
conhecer a grande e maravilhosa majestade de Deus, podemos ver aqui o 
brilho dela claramente. Se quisermos buscar sua sabedoria incompreensível, 
aqui é a escola da mesma profissão. Se haveremos de compreender sua 
inestimável recompensa, nos aproximar dela, e encher nossas mãos com esse 
tesouro, aqui podemos ter uma prova mui viva e confortável da mesma. Se 
desejarmos saber onde reside nossa salvação e como obter a vida eterna, aqui 
está Cristo, nosso Redentor e Mediador, descrito de uma forma muito 
evidente. O rico pode aprender o uso verdadeiro de suas riquezas. O pobre 
pode descobrir o pleno contentamento. Aquele que se regozijar conhecerá a 
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alegria verdadeira, e como mantê-la. Aqueles que estão aflitos e oprimidos 
verão em que consiste o conforto deles, e como deveriam louvar a Deus 
quando ele lhes envia a libertação. Os ímpios e os perseguidores dos filhos de 
Deus verão como a mão de Deus está sempre contra eles: e embora permita 
que prosperem por um tempo, ele todavia os detém, de forma que não podem 
tocar num único cabelo da cabeça de alguém sem a sua permissão, e como no 
fim a destruição deles é extremamente miserável. Temos brevemente aqui os 
remédios mais presentes contra todas as tentações e tribulações de mente e 
consciência, de forma que sendo bem inteirados nisso, podemos estar seguros 
contra todos os perigos nesta vida, viver no verdadeiro temor e amor a Deus, 
e finalmente receber a coroa incorruptível de glória, que está guardada para 
todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
(a) Quando um homem começa a dar lugar ao conselho mau, ou à sua própria 
natureza pecadora, ele começa a perder a razão em seu pecado, e assim, a 
desprezar a Deus, que é chamado de a roda dos escarnecedores. 
 
 
Sl. 1:2 – Mas o seu deleite [está] na lei do SENHOR; e na sua (b) lei medita de 
dia e de noite. 
 
(b) Nas Sagradas Escrituras. 
 
 
Sl. 1:3 – E ele será como uma árvore plantada junto a rios de águas, que 
produz seu fruto em sua estação; suas folhas também não murcham; e (c) tudo 
quanto fizer prosperará. 
 
(c) Os filhos de Deus estão tão permeados com sua graça, que tudo quanto 
vem a eles, coopera para a sua salvação. 
 
 
Sl. 1:4 - (d) Os ímpios não [são] assim: mas [são] como a palha que o vento 
espalha.  
 
(d) Embora o ímpio pareça prosperar neste mundo, todavia o Senhor abate-os 
para que não levantem nem permaneçam na companhia dos juntos. 
 
Sl. 1:5 – Portanto, os ímpios não permanecerão no (e) julgamento, nem os 
pecadores na congregação dos justos. 
 
(e) Mas tremerão quando virem a ira de Deus. 
 

http://www.monergismo.com


 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

3

 
S. 1:6 – Porque o SENHOR (f) conhece o caminho dos justos: mas o caminho 
dos ímpios perecerá.  
 
(f) Aprova e prospera, e, similarmente, não conhecer é reprovar e rejeitar. 
 

 

Fonte: The 1599 Geneva Study Bible. 

Esta Bíblia (The 1599 Geneva Study 
Bible) possui notas fundamentadas na 
teologia de Calvino, Lutero, Zwínglio e 
outros líderes da Reforma. 
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