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Salmo 1 
John Wesley 

 
 

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. 

 
 
Este salmo foi colocado em primeiro lugar como um prefácio para todo o 
resto, como uma persuasão poderosa para o estudo sério do livro todo, e do 
restante da Sagrada Escritura, mostrando a bem-aventurança que acompanha 
o estudo e a prática dela. Ele nos mostra a santidade e a felicidade de um 
homem piedoso (v. 1-3), a pecaminosidade e miséria de um homem ímpio (v. 
4, 5) e o fundamento e razão para ambos (v. 6). 
 
Versículo 1. Bem-aventurado – As palavras hebraicas são muito enfáticas: Oh, a 
bem-aventurança desse homem! Conselho – Que não leva sua vida de acordo 
com o conselho deles, ou maneira de viver. Detém – Que mostra uma 
permanência mais fixa nele. Caminho – Em sua maneira de conversação. Roda 
– Que mostra uma perseverança constante e resoluta em seus caminhos 
ímpios. Escarnecedores – Daqueles que zombam do pecado, e ridicularizam a 
piedade e os piedosos. Alguns observam uma gradação neste versículo; a 
cláusula seguinte excedendo a anterior, pois se deter é mais que andar, e se 
assentar é mais que se deter; e pecadores, no uso da Escritura, são piores que 
os ímpios, e os escarnecedores são os piores dos pecadores. 
 
                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em junho/2007. 
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Versículo 2. De dia e de noite – Não rara e parcamente, mas diligente e 
constantemente. 
 
Versículo 3. Não caem – Sua felicidade não é pequena e transitória, mas como 
aquelas árvores que são continuamente verdes e florescentes. 
 
Versículo 4. Ímpios – A condição deles é bem diferente. Moinha (palha) – Eles 
são inquietos e não têm paz: a aparente felicidade deles não tem nenhum 
fundamento firme, mas desaparece e dissipa rapidamente, como a palha diante 
do vento. 
 
Versículo 5. Não subsistirão – Não suportarão o teste. Juízo – No grande 
julgamento geral do mundo. 
 
Versículo 6. Conhece – Ele aprova, ama e se deleita neles, e, portanto, 
recompensá-los-á. Perecerá – Todos os seus desígnios e caminhos darão em 
nada, e eles perecerão com eles. 
 
 

 

Fonte: John Wesley's Notes on the Bible. 
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