
CAPÍTULO 7º 

 
SALMOS PROFÉTICOS 
 
A - A SABER 

 

A Teologia cristã considera Proféticos, ou também Messiânicos, os salmos que 

apontam para a vinda do Messias e são frequentemente citados no Novo Testamento. 

Têm como objeto identificar Jesus como o cumpridor da promessa. Eles têm ainda a 

função de denunciar o rompimento da aliança, pregam a conversão, promovem a 

esperança e anunciam a salvação.  (Alguns Salmos Proféticos; 3-14; 21-22; 51-52; 80-

81). 

 

B - UM SALMO PROFÉTICO 

 

O Salmo 109 [110] é um Salmo Messiânico e, ao mesmo tempo, profético. Um 

dos mais antigos salmos, ele procede da liturgia referente à coroação do Rei Davi. 

Nele, Deus promete ao Rei que seus inimigos jamais serão vitoriosos. (vv 1-2). Fala do 

mesmo modo que um pai fala ao filho e vincula seu reinado com a missão sacerdotal. 

Tem como base a oferenda de Melquizedec, na época patriarcal. 

 Melquizedec, rei de Salem, prestava culto ao Deus de Abraão como o Deus 

Supremo. Como patriarca, Abraão era o sacerdote de seu clã, mas reconhecia o rei 

como seu superior e lhe deu o dízimo da vitória no combate. Melquizedec ofereceu pão 

e vinho ao Deus Altíssimo e abençoou Abraão. Esta passagem, vamos encontrá-la no 

Livro do Gênesis (Gn14, 14-20). É muito intenso o simbolismo desse ato; mostra-nos 

como Deus se vale de todas as nações para unir-se à humanidade. Na oferta do pão e 

vinho de Melquizedec podemos antever a oferta de Jesus na Eucaristia.  

Na figura de Melquizedec, Rei de Salem, podemos ver Jesus, Rei do Universo e 

Sacerdote eterno devido à sua condição de Filho de Deus e não por uma investidura 

terrena. Este Salmo, por sua importância, é citado inúmeras vezes no Novo 

Testamento. Vamos ler algumas dessas citações encontradas no Novo Testamento: At 

2, 34-36: Hb 7, 1-19. Na celebração da Santa Eucaristia lembramos que Jesus é 

Sacerdote segundo a ordem de Melquizedec.  

 

 

 

 



C - OS SALMOS 110(109) - (Bíblia do Peregrino) 

1 Oráculo do Senhor ao meu Senhor: 

 “Senta-te à minha direita, 

 até que faça de teus inimigos 

 escabelo de teus pés.” 

 2 De Sião o Senhor estenderá o poder de seu cetro. 

 Submete na batalha teus inimigos. 

 3 Teu exército é de voluntários 

 no dia da mobilização.  

 Uma sagrada majestade 

 levas desde o seio materno, 

 e da aurora, um orvalho de juventude. 

 4 O Senhor o jurou  

 e não se arrepende: 

 “Tu és sacerdote eterno 

 segundo o rito de Melquizedec.” 

 5 O Senhor à tua direita, no dia de sua ira, 

 esmagará reis; 

 julgará pagãos. 

 Amontoará cadáveres, 

 esmagará crânios 

 sobre a amplitude da terra. 

 No caminho beberá da torrente 

 e assim levantará a cabeça. 

 NOTA: O Salmo 109 (110) data o período pré-exílico. 

 

D- ILUSTRANDO O TEMA 

 

OS PROFETAS 

Muitos dos salmos apresentados no Saltério relatam o que foi preconizado pelos 

profetas do Antigo Testamento. E quem foram esses homens?  Quais foram as tarefas 

a eles destinadas? 

O sentido da palavra profeta é o de “porta-voz”, isto é, mensageiro encarregado 

por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar Sua vontade. Eles 

devem transmitir a mensagem por meio de ensinamentos, ações, advertências, 

proposições ...O profeta é um homem de Deus, um homem do espírito, um homem da 



palavra... Confidente de Deus e capacitado pelo espírito, tem a missão de proclamar a 

mensagem divina dando-lhe forma e estilo próprios. 

Entre os séculos IX e VIII a.C., aconteceu o aparecimento dos maiores profetas 

do Antigo Testamento. Seus nomes estão registrados na Bíblia Sagrada. Investidos 

diretamente por Deus, eles receberam missão essencialmente espiritual, agindo como 

guias para o povo israelita. 

Eram, frequentemente, alertados por visões, sonhos ou vozes que lhes falavam. 

Na maioria das vezes, a mensagem era percebida através da iluminação de suas 

mentes. 

Foi a partir de Samuel - último Juiz, e sacerdote (1040-1030 a.C.) - que começou 

o aparecimento mais frequente desses homens de Deus. Um tempo que durou de 1050 

até 450 a.C.  Esse período foi dividido em duas partes: os séculos até 750 a.C. foram 

marcados pelas atividades dos profetas de ação que se dedicaram à pregação sem, no 

entanto, terem deixado qualquer obra escrita. Nos séculos seguintes surgiram os 

profetas cujas mensagens escritas assumiram uma feição literária e, muitas vezes, 

apresentadas sob forma poética.  

Os profetas escritores são classificados como: Profetas Maiores e Profetas 

Menores. (Maiores, não por serem mais importantes que os outros, mas, 

simplesmente, porque seus escritos são mais extensos). 

Os Profetas Maiores são em número de quatro: Isaias, Jeremias, Ezequiel e 

Daniel. 

Os Profetas Menores são em número maior: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, 

Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 

Os  maiores  objetivos a serem conquistados pelos Profetas eram a preparação 

e o zelo pela pureza do monoteísmo da religião de Javé, o Deus Único do povo hebreu; 

a manutenção dos bons costumes, de acordo com a lei divina; a intervenção em 

questões de âmbito  social; o escândalo da corrupção e da opulência; a preocupação 

com os mais pobres e excluídos; o anúncio de calamidades como consequência do 

desrespeito pelas leis divinas , a revelação de que o arrependimento era caminho para 

dias melhores e a certeza da salvação. 

Através de seus ensinamentos e palavras inspiradas, os Profetas do Antigo 

Testamento esboçaram e anunciaram a chegada do Messias descendente do Rei Davi, 

salvador do mundo e restaurador da justiça e da paz entre os homens. Esta foi a 

mensagem mais significativa e importante veiculada pelos profetas. Nela está a base 

teológica de religião judaica e o ponto de partida do cristianismo.  



De modo bem singelo podemos resumir a missão dos profetas numa frase bem 

curta: Eles foram escolhidos por Deus para anunciar o Bem e denunciar o Mal. 

Falamos sobre os profetas do Antigo Testamento que viveram milênios antes de 

nós. Entretanto, precisamos lembrar que Deus continua suscitando profetas ao longo 

da história a fim de que preguem o amor e a misericórdia de Deus que nos chama 

diariamente à conversão.  

O Pe. Henri Caffarel, idealizador do Movimento das Equipes de Nossa Senhora 

e orientador de apoio às viúvas da Segunda Guerra Mundial, pelo seu magnífico 

trabalho em prol do sacramento do Matrimônio como caminho de espiritualidade e 

santidade conjugal, recebeu o título de “PROFETA DO SÉCULO XX”.   

Pelo Batismo somos chamados a exercer o munus de sacerdote, profeta e rei. 

Portanto, cabe aos cristãos batizados cumprir a missão profética de trabalharem para a 

construção de um mundo onde o Bem prevaleça sobre o Mal. Onde reine a justiça e a 

paz.   

 

E - TROCANDO IDEIAS 

Quem você poderá apontar como um profeta do nosso tempo? 

 

F - PARA CANTAR OU REZAR JUNTOS 

 

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA 

  Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, 

que todos tenham vida plenamente. 

 

1 – Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. 

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão: 

Onde está o teu irmão, eu estou presente nele. 

 

2 – “Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males.” 

Hoje és minha presença junto a todo o sofredor: 

Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. 

 

3 – “Eu entreguei a minha vida pela salvação de todos.”  

Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes: 

Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.  

 



4 – “Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido.” 

Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança: 

Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. 

 

5 – “Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. 

Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus.” 

Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. 

 

6 - “Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom Pastor.” 

Reconduze, acolhe e guie a quem de mim se extraviou: 

Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes também nele. 

  

 

G - PENSAMENTO DO MÊS 

 

 

Nossa época tem necessidade de homens que sejam como as árvores, plenos de uma 

paz silenciosa que se enraíza ao mesmo tempo na terra e no céu. 

                                                                                                               Olivier Clement 

 


