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(Continua no próximo mês) 

O autor da redação final juntou tudo e fez cinco coleções, terminando 

todas da mesma maneira: “ Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos 

séculos dos séculos” e o povo devia dizer: “Ámen. Ámen!” 

O estudo atual dos Salmos e a sua interpretação 

Os Salmos sempre foram rezados através da história da Igreja. Sempre 

houve gente que procurava explicá-los e interpretá-los ao povo. Um dos 
comentários mais famosos é de Santo Agostinho. A preocupação dele era 

interpretar de tal maneira que o seu povo (séc. IV) pudesse encontrar nos 

Salmos um reflexo da sua vida e da sua fé. 

Com o nascer da época, surgiu uma separação entre a vida e a fé. Os 

Salmos viam-se colocados como que ao lado da vida para sustentar uma 

fé, muitas vezes, irreal. 

Cavando nos Salmos, descobrimos a vida, esta mesma vida que nós 

vivemos e neles encontramos algo de nós mesmos. Assim, os Salmos 

poderão chegar a ser uma autêntica expressão daquilo que nos vai na 
alma. Os Salmos, assim entendidos, confrontam-nos com a vida nua e 

crua, tal como brota dentro de nós, leva-nos a questionar a seu respeito, a 

fazer-nos sentir as suas alegrias e tristezas, esperanças e angústias e a 
inquietar-nos, consciente e deliberadamente, com a inquietude da qual 

fala Santo Agostinho: “Tu nos fizeste para ti e o nosso coração estará 

inquieto até que descanse em Ti”. 

A nossa fé ajuda-nos a acolher no mais 
profundo do nosso ser a Presença Trinitária: o 
Pai que nos dá o ser, o Filho que nos redime e 
o Espírito Santo que é a luz e a força para 
reencontrarmos o Deus humanizado que, 
libertando-nos do mal, nos devolve o espaço e 
o tempo, para cairmos de joelhos. 

A nossa fé assenta num Deus UNO e 
TRINO: um só Deus em Três Pessoas iguais  
 

 

 

Amor em Festa 

e distintas. Não é, necessariamente, uma ofensa à razão.  

Pensemos num triângulo equilátero: uma figura geométrica com três 
lados iguais e três ângulos iguais e distintos. 

Claro que a Santíssima Trindade são Pessoas: o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo numa relação profunda e circulante. Vivem na Comunhão 
Total, de modo que, sendo cada um, uma Pessoa divina, são, apenas, 
um Deus. 

Não é importante tentar perceber como Deus é, mas abrir as 
comportas do nosso coração e pedir ao Senhor que a Santíssima 
Trindade penetre no mais profundo do nosso ser. 

Muitas vezes, ao longo da nossa vida, relacionamo-nos com as três 
Pessoas divinas. Nem sempre de um modo consciente. E é exigência da 
nossa fé entrar em “contacto” com o nosso Deus. Nas horas amargas, na 
quarta vigília da noite, quando o vento sopra ao contrário do nosso 
caminhar, nos dias demasiado escuros. Em céus sem estrelas e sem 
caminho. 

Mesmo quando não há referências de um Deus que nos ama, o ciciar 
do Espírito faz-se sentir, como um sopro de vida, e dá-nos a 
possibilidade de abrir as comportas do nosso coração para que Ele 
penetre na profundidade do nosso ser. 

Que em nós, tudo seja para glória de Deus, do Filho e do Espírito 
Santo. 

 Pe. José Manuel  
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Os Salmos falam de Deus como de Alguém que se manifesta em 

qualquer momento: vence as guerras; cura as doenças; conduz o povo; 

intervém nos momentos críticos da vida. Hoje Deus não aparece. O 
ateísmo é uma atitude prática que um número cada vez maior de 

homens já não discute. Parece ser impossível rezar os Salmos e, ao 

mesmo tempo, levar a sério a vida e a realidade de hoje. 

O rezar, em si, é difícil. Não é fácil recolher-se diante de Alguém que é 

invisível. Os nossos contactos, geralmente, são superficiais. São 

conversa e não diálogo. Será tanto mais difícil quando este contacto 
deve ser feito com o outro que é invisível. 

Há Salmos imperfeitos que amaldiçoam. Exprimem desejo de 

vingança, de ódio e de violência. Há Salmos que, literariamente, são um 
primor. 

 

 

Notícias ENS 

Aconteceu 

A acontecer 

Festa das Famílias: 
Voltamos a relembrar a 
Festa das Famílias que 
terá lugar no dia 3 de junho 
no Parque Desportivo de 
Água de Pena. Vamos 
todos comparecer.  

Reuniões: As equipas dos 
sectores do Funchal A e B 
reunirão nos dias 15 e 30 
de junho, respetivamente. 

 

Formação RESUMO DO 

ANTIGO TESTAMENTO (19) 

- No dia 5 de maio no Cabo Girão, a Peregrinação das Equipas de 
Nossa Senhora, a nível regional e diocesano, com a presença de 
bastantes casais das ENS, assim como de outras pessoas. A eucaristia 
foi presidida pelo nosso bispo D. António e foi concelebrada por vários 
Conselheiros Espirituais. 

- No dia 12 de maio, o Setor do Funchal colaborou, como todos os anos, 
na Eucaristia que se seguiu à procissão das velas na Paróquia de 
Fátima no Funchal. 

- No dia 15 de maio realizou-se a Adoração Eucarística na Igreja de 
Santo Amaro com início às 18H00, repartida por dois turnos, tendo 
terminado pelas 21H15. Os Setores do Funchal orientaram esta 
atividade com caráter regional. 

- No dia 27 de maio realizou-se a reunião da equipa de Região. 

Fichas de Equipa: Todas as equipas deverão enviar para os seus 
setores as fichas de equipa atualizadas com os dados para o ano de 
2012/2013 e com a indicação dos novos Casais Responsáveis de 
Equipa. 

Quotização: Está na altura de fazer a partilha material. O casal 
responsável de equipa procederá ao depósito na conta das ENS do 
Funchal. 

Balanço de Equipa: Na reunião de junho deverá ser feito o balanço de 
equipa. 

O livro dos Salmos é o livro 

que levou mais tempo a ser 

escrito. A sua composição 
começou por volta do ano mil 

antes de Cristo (tempo de David) 

e terminou cerca do ano 300. 
Nos escritos do Mar Morto 

(descobertos entre 1947-1956) 

datam dos anos 100 antes de 
Cristo até mais ou menos 60 

depois de Cristo. Em muitos  

 

  

outros lugares da Bíblia existem Salmos que não estão no livro dos 

Salmos. 

Nos Salmos reflete-se a história milenar da lenta ascensão do homem 
para Deus e da nossa progressiva libertação pelo contacto com Deus. 

Antes de surgir o livro dos Salmos existiam coleções de cânticos ou 

salmos para “Romarias” (Sl 119-133), chamados salmos “graduais”. 
Havia coleções de diversos autores. Assim se diz no fim do Salmo 71: 

“Aqui terminam os Salmos de David”. Nem todos os Salmos são de 

David, nem mesmo o 71. Há Salmos atribuídos a Salomão, a Moisés, 
aos filhos de Coré, etc. 

No fim, tentou-se fazer uma única coleção de tudo o que existia. 

Juntou-se de todos os lados o que se podia encontrar. Isso explica 
porque existem repetições: os Salmos 13 e 52 são iguais; o Salmo 

39,14-18 é igual ao Salmo 69. Alguns Salmos estavam em duas 

coleções. Juntou-se tudo, daí, uma certa confusão. 


