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SINOPSE 
 

 

 

A Teologia de Sião expressa pela tradição dos filhos de Corá é de certa 

forma curiosa. É implicante admitir a idéia de uma influência cananeia na 

Teologia de Sião. Não há como negar esse fato, pois o Salmo 48 parece 

realmente possuir esta influência. É uma influência cananeia e também das 

tradições do Sul judaíta. Esta pesquisa tem por objetivo analisar tal teologia 

de Sião existente em Jerusalém e apresentada no Salmo 48. Isto para chegar 

a uma resposta acerca da influência que os filhos de Corá podem ter sofrido 

da religião cananeia, ao utilizar elementos dos mitos cananeus na 

composição do Salmo 48 e de outros salmos de sua coleção. Termos como 

Safon, mar, morte, Monte Sião e outros, e conceitos como mitologia, 

montanha sagrada, extremidade do mundo, Olimpo, etc, fazem pensar que 

eles de fato queriam sobrepor os mitos cananeus apresentando uma nova 

leitura, a partir da fé em Javé. Os filhos de Corá possuíam tradição do Norte 

israelita. As cidades onde eles habitaram estavam situadas em Efraim, 

Manassés e Dã. Algumas cidades de Manassés e Efraim eram cananeias. Os 

reis do Norte eram em sua maioria promotores da religião cananeia. Este era 

o ambiente onde os filhos de Corá habitaram e cumpriram seu ministério 

levítico. 
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Monte – Coraítas – Montanhas Sagradas – Filhos de Corá

MENDONÇA, Élcio Valmiro Sales de. “Monte Sião, Extremidade do Safon”: Estudo da 
Influência da Mitologia Cananéia na Teologia de Sião a Partir da Análise Exegética do 
Salmo 48. São Bernardo do Campo: Umesp, 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Religião) – Faculdade de Humanidades e Direito, Universidade Metodista de São Paulo 
(Umesp). 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The Theology of Zion by the tradition of sons of Korah is somewhat curious. 

Tease is entertaining the idea of a canaanite influence in the Theology of 

Zion. There isn’t denying that fact, because Psalm 48 seems to really have 

this influence. It is a canaanite influence and also the traditions of South 

Judahite. This research aims analyze the existing Theology of Zion in 

Jerusalem and presented in Psalm 48. This is to arrive at an answer about the 

influence that the sons of Korah may been the canaanite religion, using 

elements of canaanite myths in the composition of Psalm 48 and other psalms 

of this collection. Terms like Saphon, sea, death and Mount Zion, and 

concepts like mythology, sacred mountain, end of the world, Olympus, etc., 

make us think that really wanted to override the canaanite myths presenting a 

new reading from the faith in Yahweh. The sons of Korah had were North 

Israelite traditions, the cities where they lived were located in Ephraim, 

Manasseh and Dã. Some cities of Manasseh and Ephraim were canaanites 

cities. The kings of North were mostly promoter of the canaanite Religion. 

This was the environment where the sons of Korah lived and served your 

levitical minitstry. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta pesquisa está voltada para a investigação da maneira como a 

tradição dos coraítas trabalhou a Teologia de Sião, e a influência recebida da mitologia 

cananeia. Os Salmos dos filhos de Corá são uma coleção formada por 12 salmos (42-49, 

84, 85, 87, 88), e pertencem a um grupo específico chamado Salmos de Sião. Este grupo é 

conhecido pelo seu louvor a Sião, pois é o lugar onde Javé habita. 

A Teologia de Sião tem suas raízes no pré-exílio, mas ganhou nova força e 

intensidade no pós-exílio, onde floresceu um forte sentimento nacionalista e apego a 

Jerusalém, tornando o Monte Sião como uma montanha mítica. 

Na coleção dos filhos de Corá, a cidade de Jerusalém é um tema central. Verificamos 

isto no Salmo 46.4 “há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 

moradas do Altíssimo”1, Salmo 84.4 “bem-aventurados os que habitam em tua casa”, 

Salmo 87.5 “e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela; e o próprio 

Altíssimo a estabelecerá”. 

                                                
1 Versão Almeida Revista e Atualizada. Doravante, as citações de textos bíblicos serão desta versão. 
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Estes são alguns dos textos que falam diretamente de Jerusalém, do Templo e do 

Monte Sião. Os Salmos de Sião vão além da coleção dos filhos de Corá, eles abrangem 

ainda os Salmos 76 e 122. O Salmo 137.3 pode ser uma evidência da existência dos 

Cânticos de Sião. 

Os montes fazem parte da religiosidade dos povos vizinhos a Israel e também de 

outras localidades. Vemos, por exemplo, o Monte Olimpo para os gregos, as quatro 

montanhas sagradas do Budismo, o monte Kun Lun do Taoísmo e entre outras, temos o 

Monte Safon, a montanha sagrada de Ugarit. É importante registrar que o monte também 

esteve presente no imaginário israelita, como o lugar onde Javé fala. 

Temos em Gênesis, Abraão no monte Moriá (Gn 22.2-19); em Êxodo (Ex 19), 

Moisés no monte Sinai; o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos; Elias venceu os 

profetas de Ba‘al no monte Carmelo (2Rs 18.20-40); Jerusalém está sobre o monte Sião; 

Jesus proferiu seu primeiro sermão, segundo Mateus , sobre um monte (Mt 5.1); Jesus 

apareceu transfigurado entre Moisés e Elias no alto de um monte (Mt 17.1-8; Mc 9.2-8; Lc 

9.28-36), etc. E onde não havia monte, o povo construía torres (Gn 11.1-9), as chamadas 

ziggurat. 

O Monte Safon era a montanha de Ba‘al, local sagrado para os cananeus. Ba’al 

conquistou este monte numa batalha com outros deuses, na qual venceu com a ajuda de sua 

irmã Anat. Esta batalha está relatada num texto mítico encontrado nas proximidades de 

Ugarit. Tal relato mítico trouxe um avanço nas pesquisas sobre a religiosidade cananeia e 

sobre o panteão cananeu. 

Este relato mítico será analisado e utilizado na comparação junto ao Salmo 48. Então 

Ba’al conquistou o monte Safon, e nele construiu um palácio. O monte Safon é louvado 

como um alto monte, a morada de Ba’al, um local paradisíaco, segundo o imaginário 

religioso antigo. 

Os coraítas, uma tradição de levitas, retomaram a teologia de Sião em seus Salmos. 

O Monte Sião é o local onde Javé habita, onde está reconstruído o Templo, a casa de Javé, 

o centro do mundo, o local onde Javé governa todas as nações. O mito de que Jerusalém é 

uma cidade inabalável, retorna no imaginário religioso do povo, agora restabelecido na 

terra de seus pais. 
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A tradição dos coraítas, provavelmente não era de Jerusalém, embora Jerusalém seja 

seu tema preferido. Este grupo era de outra localidade, difícil de definir, já que os levitas 

não tinham uma herdade de terras, mas estavam espalhados por todo o território israelita. 

Goulder indica que eles poderiam estar no norte de Israel, no território que pertenceu à 

tribo de Dã, daí se justifica a influência da religião cananeia em seus escritos. 

De acordo com Siqueira2 (em Estudos Bíblicos, 2002, p.46, 47), os filhos de Corá 

estiveram presentes na região sul de Judá, da cidade de Arad, região de Hebrom. Em 

escavações arqueológicas recentes, década de 1960, foram encontradas cerâmicas contendo 

uma relação de nomes, entre eles os “filhos de Corá”. Também o historiador Cronista (1Cr 

9.19-31; 26.1; 2Cr 20.1-30, entre outras referências), sugere a relação da família de Corá 

com as cercanias de Hebrom. 

Utilizando a Semiótica da Cultura de Iuri Lotman, a cultura é dinâmica, mas tem um 

núcleo estático, rígido. Fora do núcleo, há a periferia e a fronteira da cultura. Na periferia 

circulam textos e linguagem normalmente oriundos do núcleo, mas que podem se 

aproximar da fronteira e dialogar com outras culturas. 

A fronteira é bilíngue e tradutora, ela é ao mesmo tempo doadora e receptora, há uma 

troca de informações culturais, onde são filtradas e traduzidas para a cultura. Dificilmente 

o que entra pela fronteira chega ao núcleo, pois é mais fechado e rígido; mas quando entra, 

causa impacto e mudança. 

Sabemos que o centro religioso israelita é o Templo de Jerusalém, a autoridade 

sacerdotal e a elite estavam ali. A tradição dos filhos de Corá não estava em Jerusalém, 

poderia estar ao sul de Judá, nas proximidades de Hebrom ou na região montanhosa 

efraimita, longe de Jerusalém, longe do núcleo formador de opinião, de doutrina. E quanto 

mais distante do núcleo, mais tolerante. 

O fato da tradição dos filhos de Corá compararem o Monte Sião com o Monte Safon, 

pode ser fruto da região fronteiriça entre a religião de Israel e a cananeia. Isto nos mostra 

                                                
2 Cf. SIQUEIRA, Tércio Machado. “Jerusalém vista pelos Coraítas (Sl 46)”. Em: Estudos Bíblicos 76. 

Salmos de Coré. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 46,47. 
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que houve influência cananeia na religião israelita, mitos cananeus entraram na 

religiosidade popular e conviveram juntos. 

O Salmo 48 apresenta várias aproximações com o mito cananeu. O Monte Sião se 

tornou o próprio Safon, a montanha de Ba‘al, agora, é a montanha de Javé. Em alguns 

casos até mesmo poderia se dizer que eles poderiam se referir a Ba’al como se fosse Javé, 

ou poderia ser uma substituição ou releitura de mitos, devido a proximidade que os filhos 

de Corá deves ter tido com a religiosidade cananeia 

A religião de Israel ao contrário do que se tem apresentado, não é uma religião 

totalmente pura e nenhuma religião o é. Sempre há conceitos, imagens e mitos que 

dialogam com as religiões e as tornam cada vez mais dinâmicas e parecidas em 

determinados aspectos. 

A própria religião cristã sofreu grande influência do judaísmo e do pensamento grego 

e romano. Mais da metade do livro sagrado cristão pertence ao judaísmo, que é o Antigo 

Testamento; no entanto os cristãos o receberam e o assumiram como revelação divina. 

Diante desses contatos com a religião e a mitologia cananeia, Lotman poderá nos 

ajudar na compreensão desta dinâmica cultural. A produção de textos como representação 

de signos da cultura foi essencial para analisarmos nossa perícope. Percebemos claramente 

que as influências dialógicas são positivas, não negativas. Isto reflete a religiosidade 

popular, a maneira como o povo compreende o sagrado, e como através do sagrado 

compreende a si mesmo. 

A produção do Salmo 48 é uma representação do ambiente cultural do autor ou dos 

autores, o texto reflete a cultura do povo. A tradição dos filhos de Corá estava nesta 

periferia fronteiriça, eles estavam dialogando com os mitos cananeus e assumindo-os 

dentro de sua religiosidade. 

A tese desta pesquisa está em que, observando o Salmo 48, percebe-se que faz parte 

da coleção conhecida como Salmos de Sião, e que este Salmo fazia parte de uma liturgia 

do culto no período pós-exílico. Também é possível encontrar indícios de que ele se utiliza 

de mitos da religião cananeia, assumindo características ou fazendo relações entre os mitos 

da religião israelita e a religião cananeia. 
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Nos Salmos 46, 48 e 76, nos deparamos com concepções surpreendentes e conceitos 

e descrições geográficas que glorificam a Sião, Jerusalém. Tais conceitos fazem menção de 

tradições cultuais antigas, mas isso só foi compreendido em meados do século XX. Mesmo 

assim, o assunto não é profundamente abordado. As traduções atuais não deixam claro essa 

problemática. 

Mas o que é esta problemática? A problemática está relacionada com a comparação 

que o salmista faz entre Monte Sião e o Monte Safon. A frase har-Ṣion yarketey Ṣafon, 

“Monte Sião extremidade do Safon” ou como na maioria das traduções “Monte Sião 

extremidade do norte” ou ainda “Monte Sião para os lados do norte”, apresenta uma 

descrição topográfica de Jerusalém bastante incompreensível, levando em conta a 

geografia da terra de Israel. 

O vocábulo Ṣafon de origem hebraica significa “norte”, mas também é uma 

referência à montanha sagrada próximo de Ugarit, “Monte Safon”, a “montanha de Baʿal”, 

onde acontece a assembléia dos deuses. Esta montanha sagrada também é conhecida como 

o vértice, o lugar onde a terra e o céu se encontram, onde se tocam. Também era 

considerada como sendo o centro da terra.3 

O imaginário religioso antigo acreditava que no alto dos montes deus habitava, e 

onde não havia montes o povo construía torres, chamadas de ziggurat, como exemplo a 

torre de Babel, que foi construída com o objetivo de chegar até as divindades. Os 

ziggurates eram construções monumentais, com largas dimensões em sua base. Desta 

forma se erguia nas alturas, onde no alto da torre, normalmente era construído um templo. 

Isto imita a montanha sagrada. 

De acordo com o mito de Ba’al, quando este conquistou o Monte Safon, intentou 

edificar um templo no cume do deste monte. Da mesma forma, no alto do Monte Sião, está 

o Templo de Jerusalém, a morada de Javé. 

                                                
3 CROATTO, José Severino. As Linguagens da Experiência Religiosa: Uma Introdução à Fenomenologia da 
Religião. 2ª Ed. São Paulo: Paulus, 2004; ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. Debates Filosofia. São Paulo: 
Perspectiva, 2007; HENGSTENBERG, E. W. Commentary on The Psalms. Vol. II. Edinburgh, 1858; 
KIDNER, Derek. Salmos 1-72. Introdução e Comentário aos Livros I e II dos Salmos. São Paulo: Vida 
Nova/Mundo Cristão, 1980; RENDSBURG, Gary A. Linguistic Evidence for the Northern Origin of Selected 
Psalms. Society of Biblical Literature: Monograph Series Nº 43. Atlanta: Scholars Press, 1990; WEISER, 
Artur. Os Salmos. São Paulo: Paulus, 1994; SCHÖKEL, Luis Alonso; CARNITI, Cecilia. Salmos I (Salmos 
1-72). Traducción, introducciones y comentario. Navarra: Verbo Divino, 1992. 
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O Monte Safon tem em torno de 1700 metros de altura e está localizado na região 

siro-fenícia, junto ao mar, em Ugarit. Ele não tem ligação direta com a história de Israel, 

mas a religião israelita fez ligação com a mitologia cananeia. Graças às descobertas no 

século XX, podemos conhecer um pouco mais da religiosidade cananeia ao norte de Israel. 

O Salmo 48 de fato parece fazer atualização do mito cananeu do Monte Safon. A 

influência da religião cananeia é nítida em todo o Salmo 48. Fazendo uma comparação 

com o mito do Monte Safon, é possível perceber tal influência. Neste mito, Ba’al conquista 

a autoridade e soberania, vencendo os deuses rivais. Desta forma Ba’al, conquista o Monte 

Safon e faz um santuário e um palácio no alto do monte. Um monte alto e imponente que 

era o terror dos inimigos. 

Um dos problemas levantados é da autoria deste Salmo. Analisando sua forma, 

percebe-se primeiramente o cabeçalho, que no texto hebraico é o versículo 1 Cântico. 

Salmo para os filhos de Corá. Ele tem uma dupla designação shir, mizmor (Cântico, 

Salmo). Isto ocorre com freqüência em cabeçalhos dos Salmos 30, 45, 65-68, 75, 76, 83, 

87, 92 e 108, e de acordo com Gerstenberger, a diferença entre os termos não é conhecida4. 

Este mesmo cabeçalho se repete integralmente no Salmo 88, um Salmo totalmente 

diferente pertencente à tradição dos filhos de Corá. 

A preposição ļ (le) comumente traduzida por de, também pode ser traduzida por 

para. Isto pode indicar que o Salmo deve ter sido escrito por um grupo fiel a Jerusalém, 

como uma homenagem aos filhos de Corá. Suspeita-se que este grupo, os Coraítas, vivia 

fora de Jerusalém. Isto fica claro no caráter de peregrinação dos Salmos desta coleção. 

Outro problema é o que já foi comentado anteriormente, a relação da teologia de Sião 

com a mitologia cananeia. Estes problemas nos levam a algumas questões: 1. O Salmo tem 

de fato a influência da mitologia cananeia?; 2. A coleção de Salmos conhecidos como 

“Salmos dos filhos de Corá” são mesmo deles ou os textos pertencem a um grupo da 

tradição coraíta?; 3. O Salmo 48 representa a Teologia de Sião do pré-exílio?; 4. Os “filhos 

de Corá” eram do Norte, do Reino de Israel? 5. Como eles receberam as influências 

cananeias e das tradições sulistas do Reino de Judá? 

                                                
4   Cf. Gerstenberger, Psalms, Part 1, 1987, p. 199. 
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Os conceitos de semiótica da cultura e a produção de textos de Lotman são de apoio 

para a compreensão desta dinâmica cultural e religiosa de Israel. Percebemos claramente 

que as influências dialógicas são positivas, não negativas. Isto reflete a religiosidade 

popular, e os Salmos são reflexos da religiosidade do povo, a maneira como o povo 

compreende o sagrado, e como através do sagrado compreende a si mesmo. 

A produção do Salmo 48 é uma representação do ambiente cultural do autor ou dos 

autores, o texto reflete a cultura do povo. A tradição dos filhos de Corá estava nesta 

periferia fronteiriça, eles estavam dialogando com os mitos cananeus e traduzindo-os 

dentro de sua cultura religiosa. 

No primeiro capítulo serão analisadas várias questões, como a origem dos filhos de 

Corá, onde eles habitaram e como foram parar em Jerusalém. Também será realizada uma 

análise do conjunto literário para os filhos de Corá bem como sua teologia. O objetivo 

deste capítulo é encontrar evidências da origem nortista dos filhos de Corá e analisar a 

coesão da coleção qoraíta. 

O segundo capítulo está dedicado à exegese do Salmo 48, que é o texto base para a 

realização desta pesquisa. Nesta exegese seguiremos os passos da Crítica da Forma, com 

algumas modificações, seguindo a sequência; Texto hebraico, tradução literal, análise da 

forma, a data, o lugar vivencial, e a análise dos conteúdos do salmo. 

O objetivo deste capítulo é obter um conhecimento mais profundo da forma do 

salmo, seu estilo literário, analisar suas frases e seus termos. Também conhecer seu lugar 

vivencial e seu contexto histórico-social. 

O terceiro capítulo, que o último desta pesquisa, abordará o tema da mitologia 

cananeia e a teologia de Sião. Verificaremos suas influências nos salmos para os filhos de 

Corá e de que forma estes mitos cananeus chegaram ao conhecimento dos salmistas. A 

fluidez das culturas permitiu o encontro dos mitos e suas reinterpretações. A extremidade 

do Safon é o tema central. O monte Sião como o ponto de contato entre Javé e os seres-

humanos. Através dos achados de Ras Schamra, foi possível realizar estas comparações 

entre textos míticos, mostrando-nos como sucedeu essa dinâmica na teologia e na cultura 

da tradição dos filhos de Corá. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISE LITERÁRIA E TEOLÓGICA 

DOS SALMOS PARA OS FILHOS DE CORÁ 
 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma análise literária e teológica dos Salmos para 

os filhos de Corá. Para isso, faz-se necessário realizar um levantamento histórico tendo por 

base os relatos e referências bíblicas sobre a vida de Corá e seus de filhos. Encontrar a 

origem dos filhos de Corá é essencial para entendermos os seus salmos. Desta forma, pode-

se entender melhor o seu contexto histórico e social. 

Para chegarmos a este objetivo, veremos neste capítulo uma breve introdução ao 

livro dos Salmos, com algumas informações históricas, de gênero literário e de 

organização. Então surge a primeira pergunta, “quem são os coraítas?”. Neste tópico, 

estudaremos a genealogia da tribo de Levi, buscando as origens dos levitas, suas famílias, 

as suas cidades, seus contextos e teologias. 

Também faremos uma análise do conjunto literário dos filhos de Corá. Levaremos 

em conta sua reunião como um pequeno saltério, com doze salmos (na divisão atual) e sua 

relação com o restante do saltério. Analisaremos a coesão do conjunto, suas ligações 

literárias, de vocabulário e teologia. Isto ajudará na análise exegética para a datação e lugar 

e seus conteúdos. 
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1. Pequena Introdução ao Livro dos Salmos 

O livro dos Salmos é uma obra formada por várias composições (cânticos, hinos, 

poesia). Estas composições foram escritas por vários autores e em diferentes épocas. 

Dentre seus possíveis autores, estão Davi, Asaf e os filhos de Corá. 

Na Bíblia Hebraica, o Livro dos Salmos não recebe este título como nome. No texto 

hebraico, o título deste livro é £ÓKl÷hJ̧t (tehilim), um termo hebraico que está no plural e 

significa, “louvores”, “hinos”, “cantos de louvor”. Kraus nos apresenta outras designações, 

que segundo ele, são encontradas na literatura dos Pais da Igreja: £ÓKl÷hJ̧t r’p‘s (sefer 

tehillim), £ÓKlJ÷t (tillim), §ÓKlJ÷t (tillin) ou §ÓKlJ÷t r’p‘s (sefer tillin). O termo £ÓKl÷hJ̧t (tehillim) é a 

forma plural de hK”l÷hJ̧t (tehillah), que é um termo técnico para os salmos do tipo hínico5. 

O nome Salmos vem do termo grego ψαλµóι (psalmoi), que foi utilizado pelos 

tradutores da Septuaginta como tradução do termo hebraico £ÓKl÷hJ̧t (tehillim). Como a 

LXX foi muito utilizada pelos primeiros cristãos, encontramos algumas referências ao 

Livro dos Salmos utilizando o termo grego ψαλµóι (psalmoi), como encontramos em Lc 

20.42; 24.44; At 1.20; 13.33. Outro nome através do qual é conhecido o Livro dos Salmos 

é, Saltério, um termo de origem grega ψαλτεριν (psalterion), que segundo a Bíblia de 

Jerusalém, é “propriamente nome do instrumento de cordas que acompanhava os cânticos, 

os salmos”6. 

Há no Saltério uma clara divisão em cinco partes, que são chamadas de “livros”: 

Livro I (Sl 1-41); Livro II (Sl 42-72); Livro III (Sl 73-89); Livro IV (Sl 90-106); Livro V 

(107-150). Estas divisões parecem ter sido feitas na compilação do Livro. Percebe-se que 

no final de cada “livro” há uma pequena doxologia7: 

                                                
5 Cf. KRAUS, Joachim. Los Salmos – Salmos 1-59. Vol. 1. Salamanca: Ediciones Siguime, 1993, p.13. 
6 Bíblia de Jerusalém, 1995, p. 942; TEB – Tradução Ecumênica da Bíblia, São Paulo: Loyola, 1996, p. 
698,699. 
7 Cf. KRAUS, Hans-Joachim. Los Salmos – Salmos 1-59. Vol. 1. Salamanca: Ediciones Siguime, 1993, 
p.21,22. 
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Livro I [Sl 41.13]: “Bendito [é] Javé, Deus de Israel; de eternidade e até [a] 

eternidade; amém e amém”. 

Livro II [Sl 72.18,19]: “18 Bendito [é] Javé Deus, Deus de Israel; só ele é aquele que 

faz maravilhas”. 

Livro III [Sl 89.53]: “Bendito [é] Javé para a eternidade; amém e amém” 

Livro IV [Sl 106.48]: “Bendito [é] Javé, Deus de Israel; da eternidade para a 

eternidade; e diz todo o povo: Amém”. 

Livro V [Sl 150] – Todo este salmo é uma doxologia final. 

 

Acredita-se que esta divisão (em cinco livros) faça referência ao número de livros do 

Pentateuco, a Torá. Além desta divisão em cinco livros, percebe-se que há subdivisões ou 

pequenas coleções de salmos dentro do saltério. 

Tendo por base os cabeçalhos/títulos dos salmos, pode-se ver que dos 150 salmos, 73 

levam a atribuição de sua autoria a Davi (na LXX são atribuídos a Davi, a autoria de 83 

salmos), 12 levam o nome de Asaf e 11 levam a expressão “filhos de Corá” (na Bíblia 

Hebraica, o Salmo 43 não possui cabeçalho). A LXX indica no cabeçalho do Salmo 43 a 

autoria de Davi.8 

LXX [Sl 42.1]: yalmo.j tw/| Dauid 

Tradução: “Salmo de Davi” 

Há outros salmos únicos que contém em seu cabeçalho a atribuição de autoria a Emã, 

Etã ou Idutum, Moisés e Salomão. Há, ainda, outros salmos que não possuem cabeçalho, 

estes somam 25 salmos. É possível que estes salmos sem cabeçalho sejam composições 

tardias incluídas no saltério. 

 

                                                
8 O Salmo 43 da Bíblia Hebraica corresponde ao Salmo 42 da LXX. 
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DIVISÕES DO LIVRO DOS SALMOS 

Autoria Livro I Livro II Livro III Livro IV Livro V 

Davi 38 salmos 18 salmos 01 salmo 02 salmos 15 salmos 

Filhos de Corá - 12 salmos - - - 

Asaf - 01 salmo 10 salmos - - 

Etan - - 01 salmo - - 

Salomão - - 01 salmo - 01 salmo 

Moisés - - - 01 salmo - 

Não possui 04 salmos 02 salmos - 10 salmos 09 salmos 

 

 

As principais coleções são: 

� Para Davi (Livro I: Sl 3-9; 11-41; Livro II: Sl 51-65; 68-70; Livro 

III: Sl 86; Livro IV: Sl 101; 103; Livro V: Sl 108-110; 122; 124; 131; 133; 138-

145); 

� Para os filhos de Corá (Livro II: Sl 42-49; Livro III: Sl 84; 85; 87; 

88); 

� Para Asaf (Livro II: Sl 50; Livro III: Sl 73-83) 

 

Há ainda duas divisões relacionadas à maneira como se referem a Javé. Existem os 

salmos chamados Javistas, onde predomina o uso do tetragrama (hwhy), o nome divino, 

Javé; e os chamados eloístas, onde predomina o uso do termo hebraico £Óh»l¤' (’elohim). 
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O saltério eloísta é formado pelos grupos de salmos estabelecidos nos Livros II e III 

(Sl 42-89), onde estão localizadas coleções “para os filhos de Corá” e “para Asaf”.9 Já o 

saltério javista, é formado pelos salmos do Livro I: (Sl 1-41) e pelo grupo de Salmos que 

abrange os Livros IV e V: (Sl 90-150) com exceção do Salmo 108, que combina dois 

salmos elohistas, Sl 57 e Sl 6010. 

Somente na coleção para os filhos de Corá (Sl 42-49; 84-85; 87-88), o título divino 

£Óh»l¤' (’elohim) ocorre 52 vezes, enquanto o tetragrama h√whÃy (yhwh, Javé) ocorre 23 vezes 

(isto somando a expressão tÙ'Ab̧c h√whÃy (Javé Seba’ot), que ocorre 6 vezes). O título divino 

l‘' (’el) ocorre 6 vezes e §ÙÓl‘v (‘elion) ocorre somente 1 vez. 

Isto mostra que o uso do título divino ’elohim é mais frequente que o uso do 

tetragrama, Javé. Uma curiosidade é que no segundo grupo da coleção para os filhos de 

Corá (Sl 84-85; 87-88), a ocorrência do nome Javé é superior à de ’elohim, enquanto Javé 

com seus epítetos ocorre 17 vezes, ’elohim ocorre 11 vezes. De modo geral, a coleção de 

salmos para os filhos de Corá de fato é Elohista. 

 

2. Quem são os coraítas? 

Segundo Hutton, Corá era uma das principais famílias de levitas que envolviam a 

liderança no Templo de Jerusalém11. De acordo com Nm 16.1 Corá era bisneto de Levi, 

pois assim diz o texto Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi. Em Ex 6.16 diz que 

Levi teve três filhos: Gérson, Coate e Merari12.  

Gérson teve dois filhos: Libni e Simei (Ex 6.17; Nm 3.18; 1Cr 6.17). Os filhos de 

Gérson, de acordo com Nm 3.25, 26 ficaram responsáveis pela cobertura da Tenda da 

                                                
9 Cf. SIQUEIRA, Tércio M. Os Salmos de Coré. 2011. [Texto não publicado]. 
10 Cf. Briggs, 1906, p. lxix-lxxii; Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 1995, p. 946, 947; TEB – Tradução 
Ecumênica da Bíblia. São Paulo: Loyola, 1996, p. 698, 699. 
11 Cf. HUTTON, Rodney R. “Korah (Person)”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4 K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 100,101. 
12 Cf. HARRIS, Laird R.; ARCHER JR, Geason; WALTKE, Bruce K. Dicionário Internacional de Teologia 
do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1998, p. 778, diz que alguns dos nomes dos levitas eram de 
origem egípcia, como por exemplo: Merari (amado), Moisés (nascido de), Finéias (o que tem cor de bronze) 
e Hofni (núbio). 
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Congregação, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o 

reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, com as suas cordas. 

Merari teve dois filhos: Mali e Musi (cf. Ex.6.19; Nm 3.20; 1Cr 6.19). A família de 

Merari, de acordo com Nm 6.36,37, ficou responsável pelas tábuas do tabernáculo, as suas 

travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios, também as colunas do 

pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. 

Coate teve quatro filhos: Anrão, Isar, Hebrom e Uziel (Cf. Ex 6.18; Nm 3.19; 1Cr 

6.2). A família de Coate, conforme Nm 3.29-31 ficou responsável pela arca, a mesa, o 

candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram. 

Voltando aos quatro filhos de Coate: Anrão, Isar, Hebrom e Uziel, vemos que: Anrão 

casou-se com Joquebede, também descendente de Levi, e com ela teve dois filhos: Arão e 

Moisés (cf. Ex 6.20). Em Nm 26.59 diz que Anrão e Joquebede tiveram no Egito dois 

filhos e uma filha: Arão, Moisés e Miriã. Isar teve por filhos: Corá, Nefegue e Zicri.  

Hebrom, segundo 1Cr 23.12, teve quatro filhos: Jerias, Amarias, Jaaziel e Jecameão. 

Quanto a Uziel, conforme Ex 6.22, teve três filhos: Misael, Elsafã e Sitri. Todos estes 

descendentes de Levi e serviram na Tenda da Congregação. 

Coate era filho de Levi (Gn 46.11) e pai de Isar, e este foi pai de Corá (Ex 6.21; Nm 

16.1; 1Cr 6.37,38). Corá foi pai de Assir, Elcana e Abiasaf (cf. Ex 6.24). Segundo 1Cr 

6.37, os filhos de Corá serviram ministrando cânticos no Tabernáculo e depois no primeiro 

Templo de Jerusalém, construído por Salomão. Os filhos de Corá também foram guardas 

da entrada do tabernáculo (cf. 1Cr 9.19). 

Hutton faz uma comparação entre algumas listas de genealogia dos filhos de Corá, 

entre fontes pré-exílicas e pós-exílicas13. Vejamos: 

• Lista apresentada por Êxodo 6.18: Coate => Izar => Corá. Os filhos de Corá são 

listados de forma horizontal: Assir, Elcana e Abiasafe. 

                                                
13 Cf. HUTTON, Rodney R. “Korah (Person)”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4 K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 101. 
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• Lista apresentada por 1Crônicas 6.22-24 (de forma vertical): Coate => 

Aminadabe => Corá => Ebiasafe => Assir => Taate => Uriel => Uzia => Saul. 

• Lista apresentada por 1Crônicas 6.31 (de forma vertical): Coate => Izar => Corá 

=> Ebiasafe => Assir => Taate => Sofonias => Azarias => Joel => Elcana => Amasai => 

Maate => Elcana => Zufe => Toa => Hemã, o cantor. 

Os coraítas são descendentes dos coatitas (Nm 16.1). O texto de Nm 4.17-20 mostra 

que as famílias de Coate eram importantes dentre as demais famílias de levitas. Javé diz 

para Moisés que as famílias de Coate não deveriam ser eliminadas do meio dos levitas, 

pois elas são responsáveis pelo transporte e o cuidado dos utensílios sagrados do 

Tabernáculo. 

Em Nm 4.20 Javé diz que as famílias de Coate não deveriam entrar nem por um 

instante no Tabernáculo, para ver os utensílios sagrados, para que não morressem. A tarefa 

das famílias de Coate era apenas o transporte dos utensílios sagrados. 

 

2.1 Mas os filhos de Corá não morreram 

Em Nm 16 temos um episódio trágico na vida da família de Corá14 e de muitos 

levitas que estavam envolvidos. Este capítulo pe iniciado fazendo referência à origem de 

Corá, afirmando ser ele da descendência de Levi (Nm 16.1). No mesmo v.1 a trama de 

Corá começa a ser narrada, dizendo que Corá reuniu Datã e Abirão, que eram filhos de 

Eliabe, e Om, filho de Pelete, filhos de Rúben15. 

Tudo indica que Corá tinha certa autoridade e influência no meio do povo, tanto que 

ele conseguiu reunir duzentos e cinquenta homens, príncipes da congregação, homens de 

renome (Nm 16.2). Estes duzentos e cinquenta homens se uniram a Corá contra Moisés e 

contra Arão. A acusação foi porque, pois, vos exaltais sobre a congregação? (Nm 16.3b). 

                                                
14 As referências ao nome Qorah na Bíblia Hebraica são: Gn 36.5, 14, 16,18; Ex 6.21,24; Nm 
16.1,5,6,8,16,19,24; 17.14; 26.9,10; 27.3; 1Cr 2.43; 6.7,22; 9.19; Sl 42.1; 44.1; 45.1; 46.1; 47.1; 48.1; 49.1; 
84.1; 85.1; 87.1; 88.1. 
15 Cf. MILLER, John W. As Origens da Bíblia: Repensando a História Canônica. Bíblica Loyola 41. São 
Paulo: Loyola, 2004, p. 130-138; LEVINE, Baruch A. “Korah, Korahites”. In: The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible. I-Ma. Vol.3. Nashville: Abingdon Press, 2008, p. 547. 
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O verbo para “vos exaltar” é '”W√n (nasa’) na conjugação hitpa’el, que significa além de 

“exaltar-se”, “ensoberbecer-se” ou “ser ambicioso”. 

Corá e sua turba estavam dizendo que Moisés e Arão estavam se ensoberbecendo, se 

exaltando ou sendo ambiciosos sobre a congregação de Javé, fazendo-se líder do povo. O 

que estava em questão era a função dos levitas e do sacerdócio de Arão. Segundo Miller, a 

discussão e a revolta de Corá contra Moisés era sobre quem poderia oferecer o incenso a 

Javé e sua morada16. 

Moisés então repreende Corá e seu grupo, questionando se era pouco que Javé os 

tivesse separado para o cumprimento do serviço do Tabernáculo e de ministrar diante da 

congregação, então lhe pergunta, “procurais também o sacerdócio?” (Nm 16.9,10). 

Datã e Abirão estavam de acordo com Corá, e não atenderam ao chamado de Moisés. 

Em Nm 16.13, Dotã e Abirão levantaram questionamentos a respeito da saída do Egito, 

dizendo que foi para morrerem no deserto foi que Moisés os tirou da “terra que mana leite 

e mel”, referindo-se à terra do Egito; e que nem tampouco os levou para uma terra “que 

mana leite e mel” (Nm 16.12-14). 

Tal questionamento trouxe ira a Moisés. O texto nos mostra que Corá e todos os 

duzentos e cinqüenta homens que se juntaram a ele, foram engolidos pela terra e desceram 

ao lÙ'Ḩ (xeol), conforme Nm 16.28-33. Em Nm 16.35 indica que eles foram consumidos 

pelo fogo procedente de Javé. Desta forma nos resta uma indagação. De que maneira eles 

foram mortos? Engolidos pela terra e levados ao lÙ'̧H (xeol) ou foram consumidos pelo 

fogo que procedeu de Javé? 

De qualquer forma vale lembrar que em Nm 26.9,10 contam o mesmo episódio 

sumariamente, e afirma que Corá e seu grupo foram engolidos pela terra e pelo fogo. Mas 

o mais curioso de tudo isso, é notar que Javé não destruiu toda a família de Corá. Em Nm 

26.11 está escrito, mas os filhos de Corá não morreram. A partir de então, podemos 

perceber que uma tradição encontrada nos Salmos de Corá referindo-se ao resgate do lÙ'Ḩ 

                                                
16 Cf. MILLER, John W. As Origens da Bíblia: Repensando a História Canônica. Bíblica Loyola 41. São 
Paulo: Loyola, 2004, p. 130-138. 
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(xeol) foi preservada (cf. Sl 49; 86; 88)17. Tal expressão “filhos de Corá” xfirOøq-y≈nJ̧b (bney 

Corá) ocorre apenas em Ex 6.24, Nm 26.11 e nos cabeçalhos de 11 salmos (42-49; 84; 85; 

87; 88). Outra expressão ocorre duas vezes no singular xfirOøq-§’Jb (ben Corá), filho de Corá 

(1Cr 6.22; 9.19). 

Os primeiros nomes que aparecem como filhos de Qora, são: Assir, Elcana e 

Abiasafe (Ex 6.24). Não temos muitas informações no texto bíblico acerca destes nomes 

dos filhos de Corá. O que se sabe é que eles serviram no Tabernáculo, e que eram 

juntamente com suas famílias, responsáveis por certas tarefas e utensílios do Tabernáculo 

(cf. 1Cr 6.37; 9.19).  

 

2.2 De onde eram os coraítas? 

Antes de entrarmos diretamente nos coraítas, vamos analisar a origem dos levitas, 

sua filiação e descendência. Depois, analisaremos as localidades indicadas para cada 

família de levitas, bem como da família de Corá. 

 

2.2.1 A Tribo de Levi 

Segundo De Vaux, o nome “Levi” tem significado incerto, e seu radical hwl (lwh) 

pode apresentar três sentidos: 1) “girar em roda”; 2) “acompanhar, ligar-se a alguém” e 3) 

“emprestar, dar-se em penhor” 18. De Vaux diz que os três sentidos querem explicar Levi 

como um nome de função, e que de acordo com a Bíblia, o nome Levi se refere a um nome 

próprio, o nome de um dos filhos que Jacó teve com Lia.19 

Segundo Spencer, os filhos de Levi também tinham funções militares, exercendo 

outros serviços que não estavam diretamente ligados ao sacerdócio levítico. Em Ex 32.25-

                                                
17 Cf. Tércio Machado Siqueira. Os Salmos de Coré. 2011. [Texto não publicado]. 
18  Cf. DE VAUX, Roland. Instituições de Israel no Antigo Testamento. São Paulo: Teológica, 2003, p. 396, 
397; LEVINE, Baruch A. “Korah, Korahites”. In: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible. I-Ma. 
Vol.3. Nashville: Abingdon Press, 2008, p. 547. 
19 Cf. SPENCER, John R.. “Levi (Person)”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4. K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 302, 303. 
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29, logo após descer do Sinai e encontrar o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés 

ordena que os idólatras fossem mortos, e os filhos de Levi mataram três mil homens.20 

No sistema de doze tribos, Levi é incluído apenas para se completar o número doze, 

já que Levi ficou fora da distribuição e conquista da terra de Canaã. De acordo com 

Donner21, uma parte dos membros da família de Levi deve ter se integrado em outras 

tribos, e outra parte deve ter assumido funções sacerdotais. Em Nm 3.12 Javé diz que os 

levitas são dele. 

Segundo Noth, a Tribo de Levi e de Simeão aparecem em algumas ocasiões como 

sendo uma continuação da Tribo de Rúben, e que tanto Simeão como algumas famílias da 

Tribo de Levi habitaram no território de Judá22. 

Noth também afirma que Levi, Rúben e Simeão se instalaram inicialmente em algum 

lugar da Cisjordânia central. Mais tarde elas foram dispersas em outras tribos, por motivos 

desconhecidos, para dar lugar às novas tribos que estavam chegando23. 

O fato é que a tribo de Levi não recebeu terra por herança como as demais tribos, 

mas Deus concedeu a essa família a vocação sacerdotal, levitas. Os levitas eram grupos de 

famílias ou pessoas que se dedicavam integramente e exclusivamente à expansão e à 

realização do culto a Javé (Js 13.14). De acordo com Dt 21.5 e Dt 31.9, as tradições mais 

antigas do povo bíblico, parecem afirmar que somente os levitas poderiam assumir a 

função de sacerdote. 

Os descendentes de Levi parecem ter um lugar especial entre todo o povo, e isto por 

algumas razões: 1ª. Em Nm 1.47-49; 4, a tribo de Levi não é recenseada com as demais 

tribos; 2ª. Não tiveram herança em Israel (Nm 18.20; Dt 18.1), pois Javé era a sua herança 

(Js 13.14). 

Vejamos a seguir uma tabela com a genealogia de Levi a partir de 1Cr 6.31-48: 

                                                
20 Cf. SPENCER, John R.. “Levi (Person)”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4 K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 294. 
21 Cf. DONNER, Herbert.História de Israel e dos Povos Vizinhos. Dos primórdios até a formação do estado. 
Vol. 1. 2ªed. São Leopoldo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 2000, p. 154. 
22 Cf. NOTH, Martin. História de Israel. Barcelona: Ediciones Garriga S.A., 1966, p. 77. 
23 Cf. Noth, 1966, p. 81-83. 
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Genealogia de Levi – Cf. 1Cr 6.31-48 

Levi 

Merari Gérson Coate 

Musi Jaate Isar 

Mali Simei Corá 

Semer Zima Ebiasafe 

Bani Etã Assir 

Anzi Adaías Taate 

Hilquias Zera Sofonias 

Amazias Etni Azarias 

Hasabias Malquias Joel 

Maluque Baaséias Elcana 

Abdi Micael Amasai 

Quisi Siméia Maate 

Etã Berequias Elcana 

- Asafe Zufe 

- - Toá 

- - Eliel 

- - Jeroão 

- - Elcana 

- - Samuel 

- - Joel 

- - Hemã 
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Da tribo de Levi, um ramo recebeu a promessa do sacerdócio, o qual os levitas 

estariam subordinados, tendo que realizar trabalhos inferiores aos dos sacerdotes. Este 

sacerdócio seria perpétuo (cf. Ex 29.9,44) 

Em Nm 26.57,58 nos mostra que havia vários grupos de famílias levitas, como: 

libnitas, Hebromitas, malitas, musitas e coraítas. Conforme Rehm, estas famílias de levitas 

eram do período tribal. Os musitas são descendentes de Moisés e os coraítas, descendentes 

de Corá. Os hebromitas, sem dúvida, foram habitantes da cidade de Hebrom. Os libnitas 

foram, possivelmente, habitantes da cidade de Libni24.  

O ramo sacerdotal da família levítica passou por Arão, irmão de Moisés e Miriã, 

filhos de Anrão, filho de Coate, filho de Levi. De Arão para por seus filhos Eleazar e 

Itamar (Nm 3.4). A promessa do sacerdócio foi renovada em Finéias, filho de Eleazar (Nm 

25.11-13). 

Um levita era destituído de bens materiais bem como da herança da terra (Dt 12.12; 

18.1). O evita era uma pessoa dedicada para o ministério no Templo de Javé. Não era para 

ser desamparado pelas tribos que tiveram herança de terra (Dt 14.27). Tinha o direito de 

receber o dízimo do fruto do terceiro ano (Dt 14.28). 

Na época de Ezequiel, os levitas que estavam ligados de alguma forma com os 

santuários nos lugares altos, receberam punição severa. Estes foram excluídos do serviço 

no sacerdócio e passaram a exercer funções menos privilegiadas, como guardas da porta, 

sacrificando os animais e executando trabalhos manuais humildes no santuário (Ez 44.10-

14)25. 

No pós-exílio, as funções nobres do sacerdócio parecem ter sido restringidas para os 

aronitas, já que o sacerdócio de Aarão foi resgatado e feito menção em muitas 

composições do saltério (ex. Sl 133.2). Mas é possível notar um tratamento diferenciado da 

obra do cronista (séculos IV e III a.C.). Os levitas passaram a assumir maior importância, 

tendo participação mais efetiva nas celebrações, sendo responsáveis pelos cânticos, pela 

porta do Templo e eram também padeiros (1Cr 9.31; 23.4-5; Ed 2.42,70; 11.19). 

                                                
24 Cf. REHM, Merlin D. “Levites and Priests”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4 K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 302, 303. 
25 Cf. Tércio Machado Siqueira. A vocação dos levitas. 2011, [Texto não publicado]. 
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2.2.1.1 O número dos levitas 

É difícil datar as listas que tratam da quantidade numérica das famílias dos levitas em 

Nm 3 e 4. Para Fohrer, estes capítulos pertencem à fonte P (Sacerdotal)26, e portanto, pós-

exílica. Mesmo assim tomaremos as informações destes capítulos para termos uma 

referência ao número de cada família de levitas. 

Conforme Nm 3.21,22, a família de Gérson tinha um total de 7.500 levitas, sendo 

que 2.630 levitas tinham entre 30 e 50 anos de idade (cf. Nm 4.35,36). A família de Merari 

(cf. Nm 3.24), tinha um total de 6.200 levitas, sendo que 3.200 levitas tinham entre 30 e 50 

anos de idade (cf. Nm 4.43,44). A família de Coate (cf. Nm 3.28), tinha no total 8.600 

levitas, mas dentre estes, 2.750 levitas tinham entre 30 e 50 anos de idade. De acordo com 

Nm 4.47,48 o número total de levitas com idade entre 30 e 50 anos, era de 8.580. 

De acordo com Fohrer, os levitas somente podiam exercer seu ministério a partir dos 

30 anos de idade (Nm 4). Em Nm 8.23-26 diz que os levitas poderiam exercer seu 

ministério a partir dos 25 anos de idade. Quando um levita atingisse a idade de 50 anos (de 

50 anos em diante), ele estava desobrigado a exercer seu ministério. Os levitas acima de 50 

anos poderia ajudar os outros levitas em seus serviços, porém, sem a obrigação deles (Nm 

8.25,26)27. 

 

2.2.1.2 As funções dos levitas 

O livro de Números nos dá algumas informações a respeito da função dos levitas. 

Números capítulo três, nos apresenta de forma um pouco mais detalhada as atribuições 

para cada família dos levitas. Vejamos o quadro abaixo: 

 

                                                
26 Cf. FOHRER, G.; SELLIN, E. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: Academia Cristã/Paulus, 
2007, p. 252. 
27 Cf. Fohrer, 2007, p. 252. 
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As três principais famílias de levitas 

Detalhes Famílias de Gérson Famílias de Merari Famílias de Coate 

Número de 

levitas de um 

mês em 

diante. 

7.500 

(Cf. Nm 3.21,22) 

6.200 

(Cf. Nm 3.34) 

8.600 

(Cf. Nm 3.28) 

Príncipe da 

família 

Eliasafe, 

filho de Lael 

(Cf. Nm 3.24) 

Zuriel, 

filho de Abiail 

(Cf. Nm 3.35) 

Elisafã, 

filho de Uziel 

(Cf. Nm 3.30) 

Atribuições 

No Tabernáculo: 

− a Tenda e sua 

Cobertura; 

− a Cortina da Porta; 

− a Cortina do Pátio; 

− as Cordas. 

No Tabernáculo: 

− as Tábuas do 

Tabernáculo; 

− as Travessas; 

− as Colunas; 

− as Bases; 

− as Colunas do Pátio; 

− as Estacas; 

− as Cordas. 

No Tabernáculo: 

− a Arca; 

− a Mesa; 

− o Candelabro; 

− os Altares; 

− os utensílios do 

Tabernáculo; 

− o Reposteiro. 

Príncipe da 

família dos 

aronitas 

- - 

Eleasar, 

filho de Arão 

(Cf. Nm 3.32) 

 

As atribuições das famílias de Coate são importantes, pois estavam a cargo deles a 

arca da aliança, os altares, a mesa da propiciação, o candelabro, e alguns outros utensílios 

do Tabernáculo. 

De acordo com o texto de Nm 7.1-89, as famílias dos levitas receberam de Moisés 

ofertas recebidas pelos príncipes das tribos (Nm 7.2). A família de Gérson recebeu de 

Moisés dois carros e quatro bois (Nm 7.6,7), a família de Merari recebeu quatro carros e 

oito bois (Nm 7.8) e a família de Coate não recebeu nada, pois deveriam carregar os 

utensílios que estavam ao seu cargo, nos ombros (Nm 7.9). 
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2.2.2 As cidades dos levitas 

Cada tribo de Israel recebeu uma porção de terra por herança, para que fixassem sua 

residência na terra que Javé havia prometido ao povo que saiu do Egito, exceto a Tribo de 

Levi. Esta não recebeu a terra por herança. 

De acordo com Josué 21.1-45, as famílias da tribo de Levi receberam o direito de 

habitarem e realizarem o serviço do culto a Javé nas cidades localizadas dentro dos 

territórios das demais Tribos de Israel (Js 21.1,2). 

Ainda em Josué 21, os levitas foram distribuídos nas cidades de acordo com suas 

famílias. As principais famílias levíticas provêm dos filhos de Levi: Gérson, Merari e 

Coate. Os quais também são chamados de clãs. Não se sabe exatamente quais os critérios 

utilizados para a escolha das cidades e sua divisão entre os clãs levíticos. Sabe-se, porém, 

que no total foram quarenta e oito cidades (Js 21.41), e destas quarenta e oito cidades, treze 

ficou para a família de Gérson (Js 21.33), doze para a família de Merari (Js 21.40) e vinte e 

três para a família de Coate, a qual foi dividida em duas: a família de Arão, treze cidades, e 

a as famílias dos levitas de Coate, que ficaram com dez cidades. 

 

Conforme 

Josué 21 

Tribo de Levi 

Gérson Merari Coate 

Issacar 4 cidades - - 

Aser 4 cidades - - 

Naftali 3 cidades - - 

Manassés 2 cidades - 2 cidades 

Efraim - - 4 cidades 

Dã - - 4 cidades 

Rúben - 4 cidades - 

Gade - 4 cidades - 
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Zebulom - 4 cidades - 

Judá e Simeão - - 9 cidades 

Benjamim - - 4 cidades 

TOTAL 13 cidades 12 cidades 23 cidades 

 

 

Vejamos como ficou estabelecido: 

� A família de Gérson (cf. Js 21.6): A família de Gérson ficou com as cidades do 

extremo norte de Israel. No total foram treze cidades, localizadas nas tribos de 

Issacar, Aser, Naftali e meia tribo de Manassés, em Basã; 

[Josué 21.27-33] 27 Aos filhos de Gérson, das famílias dos levitas, deram, em Basã, 

da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus 

arredores, e Beesterá com seus arredores; ao todo, duas cidades. 

28 Da tribo de Issacar, deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus 

arredores, 29 Jarmute com seus arredores e En-Ganim com seus arredores; ao 

todo, quatro cidades. 

30 Da tribo de Aser, deram Misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, 
31 Helcate com seus arredores e Reobe com seus arredores; ao todo, quatro 

cidades. 

32 Da tribo de Naftali, deram, na Galiléia, Quedes, cidade de refúgio para o 

homicida, com seus arredores, Hamote-Dor com seus arredores e Cartã com seus 

arredores; ao todo, três cidades. 

33 Total das cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias: treze cidades com 

seus arredores. 
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A família de Gérson ficou estabelecida em três tribos e meia, e são elas: Issacar, 

Aser, Naftali e meia tribo de Manassés. A lista de cidades dos levitas da tribo de Issacar, 

das quatro cidades levíticas, apenas em duas coincidem com a lista das cidades de Issacar 

apresentada em Josué 19.17-23 (Quisião e En-Ganim). Das quatro cidades levíticas da 

tribo de Aser, três delas coincidem com a lista das cidades de Aser de Josué 19.24-31. 

Das três cidades dos levitas da tribo de Naftali, apenas Quedes coincide exatamente, 

as outras duas cidades Hamote-Dor e Cartã, são as cidades da lista de Josué 19.32-39, 

Hamate e Racate; pois no aparato crítico da BHS, aparecem duas notas sugerindo que 

Hamote-Dor é o mesmo que Hamate, e Cartã é a mesma Raqate da lista de Josué. 

Da meia tribo de Manassés, do lado oriental, temos Golã e Beesterá, chamada de 

Astarote em 1Cr 6.56. No total, os filhos de Gérson ficaram com treze cidades. Destas 

treze cidades, duas são cidades de refúgio de homicidas, Cades e Golã. 

� A família de Merari (cf. Js 21.7): A família de Merari ficou com as cidades da 

tribo de Rúben, Gade e Zebulom, no total foram doze cidades; 

[Josué 21:34-40] 34 Às famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram, da 

tribo de Zebulom, Jocneão com seus arredores, Cartá com seus arredores,  35 

Dimna com seus arredores e Naalal com seus arredores; ao todo, quatro cidades. 

36 Da tribo de Rúben, deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, 37 

Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores; ao todo, quatro 

cidades. 

38 Da tribo de Gade, deram, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o 

homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, 39 Hesbom com seus 

arredores e Jazer com seus arredores; ao todo, quatro cidades. 

40 Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas 

famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas: doze cidades. 
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A família de Merari ficou com as cidades em três tribos, duas da transjordânia, Gade 

e Rúben, e uma no norte de Israel, Zebulom. É curioso que esta família tenha sido dividida 

entre as cidades da transjordânia e as cidades de Zebulom, no norte de Israel. Não é 

propósito desta pesquisa, aprofundar esta questão. 

Da tribo de Zebulom, Merari ficou com quatro cidades. Destas quatro cidades, duas 

delas coincidem com a lista de Josué 19.10-16, Jocneão e Naalal. A cidade de Dimna 

aparece como Rimon em Josué 19.13, tal informação é indicada por uma nota do aparato 

crítico da BHS em Josué 21.35. A quarta cidade, Cartá, (cf. Josué 21.34) é um hapax 

legomenon, de acordo com a Masora Parva da BHS. 

� A família de Coate (cf. Js 21.4,5): A família de Coate ficou dividida em duas, 

Arão e os levitas de Coate. A) Arão, o sacerdote: ficaram para a família de Arão as 

cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim, no total foram treze cidades; B) 

Outros filhos de Coate [os levitas de Coate]: para estes ficaram as cidades da tribo 

de Efraim, Dã e meia tribo de Manassés, no total foram dez cidades. Deram ainda 

mais cidades, vejamos: 

[Josué 21.9-26] 9 Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de 

Simeão, estas cidades que, nominalmente, foram designadas,  10 para que fossem 

dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a 

primeira sorte foi deles. 

11 Assim, lhes deram Quiriate-Arba (Arba era pai de Anaque), que é Hebrom, na 

região montanhosa de Judá, e, em torno dela, os seus arredores.  12 Porém o 

campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua 

possessão.  13 Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de 

refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, 14 Jatir com 

seus arredores, Estemoa com seus arredores, 15 Holom com seus arredores, Debir 

com seus arredores, 16 Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bete-

Semes com seus arredores; ao todo, nove cidades dessas duas tribos. 

17 Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus 

arredores, 18 Anatote com seus arredores e Almom com seus arredores; ao todo, 
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quatro cidades.  19 Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão: treze cidades 

com seus arredores. 

 20 As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo 

de Efraim.  21 Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus 

arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, 22 

Quibzaim com seus arredores e Bete-Horom com seus arredores; ao todo, quatro 

cidades. 

23 Da tribo de Dã, deram Elteque com seus arredores, Gibetom com seus 

arredores, 24 Aijalom com seus arredores e Gate-Rimom com seus arredores; ao 

todo, quatro cidades. 

25 Da meia tribo de Manassés, deram Taanaque com seus arredores e Gate-Rimom 

com seus arredores; ao todo, duas cidades. 

26 Total: dez cidades com seus arredores, para as famílias dos demais filhos de 

Coate. 

 

Conforme vimos, cada família dos filhos de Levi recebeu morada nas cidades 

localizadas nas tribos de Israel, conforme Josué 21.41, o total de cidades com seus 

arredores somam quarenta e oito. Portanto, os levitas habitavam e cumpriam seu ministério 

em quarenta e oito cidades espalhadas nas tribos de Israel28. 

Estas divisões por cidades para os filhos de Levi devem ser do período em que o 

reino ainda estava unido. Segundo Aharoni29, esta divisão se situa na época de Davi, pois 

foi o único período em que todas as tribos estavam sob o controle israelita. De acordo com 

o texto de 2Cr 11.13-17, durante o reinado de Jeroboão (Reino no Norte, Israel), os 

sacerdotes e os levitas recorreram a Roboão, Reino do Sul, Judá, pois Jeroboão lançou fora 

os levitas e sacerdotes para que não ministrassem a Javé. 

                                                
28 Cf. SPENCER, John R.. “Levitical Cities”. In: FREEDMAN, David Noel (Editor). The Anchor Bible 
Dictionary. Vol.4 K-N. New York: Doubleday, 1992, p. 310, 311. 
29 Cf. AHARONI, Yohanan. et al. Atlas Bíblico. São Paulo: CPAD, 1999, p. 82, 83. 
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Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os 

bezerros que fizera. Nessa época houve, então, uma migração dos levitas e sacerdotes do 

Reino do Norte para o Reino do Sul, mais especificamente para Jerusalém30.  

 

2.2.3 Os filhos de Corá 

O texto de Josué 21 faz distinção entre os filhos de Coate, dividindo entre as famílias 

de “Arão, o sacerdote”, e os “outros filhos de Coate” (Js 21.4-5, 13, 20). Estes textos 

distinguem entre “Arão, o sacerdote” e os “levitas de Coate”. Corá e sua família, sendo 

levitas, devem ter ficado com as cidades estabelecidas nas Tribos de Efraim, Dã e meia 

tribo de Manassés (Js 21.5; 20-25). 

É possível que os filhos de Corá tenham circulado entre as cidades da família de 

Arão, pois conforme Siqueira, 

Provavelmente, estes fiéis javistas pertenciam ao sacerdócio levita 
servindo nas proximidades de Hebrom, no sul do território israelita. 
Três razões levam a esta suposição: primeiro, as escavações 
arqueológicas, realizadas em Arad entre 1962 e 1967, encontraram um 
pedaço de cerâmica contendo uma relação de nomes, incluindo a 
inscrição “Filhos de Corá”. Segundo, a maioria das informações 
fornecidas pelo Historiador Cronista (1Cr 9,19-31; 26,1; 2Cr 20,1-30 
entre outras) sugerem essa relação da família Coré com as cercanias de 
Hebrom. Terceiro, é sabido que os reis de Israel e Judá mantiveram, nas 
fronteiras de seus territórios, templos javistas que eram assistidos pelos 
sacerdotes levitas. Pelas descobertas arqueológicas em Arad, é possível 
constatar que o Templo, ali construído, guarda o desenho arquitetônico 
do Templo de Jerusalém. Tais descobertas levam a suspeitar que os 
“Filhos de Coré” faziam parte do serviço sacerdotal levita na região de 
Hebrom, particularmente em Arad.31 

 

                                                
30 Cf. NOTH, Martin. História de Israel. Barcelona: Ediciones Garriga S.A., 1966, p. 217,218; DONNER, 
Herbert. História de Israel e dos Povos Vizinhos. Vol.2. Da época da divisão do Reino até Alexandre Magno. 
São Leopoldo: Sinodal, 2004, p. 283; CAZELLES, Henri. História Política de Israel. Desde as origens até 
Alexandre Magno. São Paulo: Paulus, 2008, p. 160. 
31 SIQUEIRA, Tércio Machado. “Jerusalém vista pelos coraítas (Sl 46). Em: Estudos Bíblicos. Salmos de 
Coré. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 46,47; Cf. AHARONI, Yohanan. The Archeology of the Land of Israel. 
From the Prehistoric Beginings to the End of the First Temple Period. Philadelphia: The Westminster Press, 
1978, p. 229; 
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Nas tribos de Efraim e de Manassés ficaram muitas cidades cananitas, com as quais 

os israelitas tiveram que conviver, sujeitando-os a trabalhos forçados (Js 16.10; 17.12,13). 

Em Efraim estão as cidades de Siquém, onde Abrão edificou um altar (Gn 12.6,7), que se 

tornou um importante centro religioso israelita, e Gezer, cidade cananita. Nestas cidades 

também se estabeleceram os levitas de Coate (Js 21.21). 

Parte dos filhos de Coate habitou em cidades das terras da Tribo de Judá, os 

descendentes de Arão. Estes serviram também em Hebrom, cidade próxima de Arad, onde 

foram encontradas, em escavações arqueológicas, cerâmicas com inscrições de nomes, e 

entre estes nomes, está a expressão “filhos de Corá”. Isto indica que os filhos de Corá 

estavam presentes também nas terras pertencentes a Judá. Onde na época de Davi, foi 

conquistada Jerusalém. Com Davi, o culto a Javé foi centralizado em Jerusalém, onde 

posteriormente, com Salomão, fora construído o Templo. 

Isto nos indica que os filhos de Corá são de tradição do Norte, assim como Asaf. Mas 

que um grupo de levitas dos filhos de Corá também recebeu a tradição do Sul, mais tarde a 

tradição de Jerusalém. Assim entendemos melhor a preferência dos filhos de Corá pela 

Teologia de Sião, o louvor à cidade de Jerusalém e o forte apego ao Templo de Jerusalém, 

presentes em sua coleção de salmos (42-49; 84,85; 87,88). 

 

Tribos 
Família de Coate 

Aronitas Levitas de Coate 

Judá e Simeão 9 Cidades - 

Benjamim 4 Cidades - 

Efraim - 4 Cidades 

Dã - 4 Cidades 

Manassés - 2 Cidades 

TOTAL 13 Cidades 10 Cidades 
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De todas as cidades dos levitas 48% ficaram com os filhos de Coate, enquanto que a 

família de Gérson ficou com 27% das cidades dos levitas e a família de Merari com 25% 

das cidades. Isto indica que a família levítica de Coate era de certa forma importante para o 

povo de Israel. Dentro da família de Coate, os Aronitas levaram vantagem em número de 

cidades, eles ficaram com 13 cidades enquanto que os levitas de Coate ficaram com 10 

cidades. 

 

2.2.4 As cidades dos levitas de Coate e as cidades cananeias 

Os israelitas não puderam conquistar todas as cidades do território que lhes fora 

prometido. Conforme Jz 1.27-36, dezenove cidades permaneceram com sua população de 

cananeus. De acordo com Donner, com exceção de Jerusalém, todas as outras cidades 

cananeias se situavam nas planícies da palestina. Isto indica que os assentamentos dos 

israelitas se localizaram preferencialmente nas regiões montanhosas da Palestina. 

A localização das cidades cananeias que não puderam ser conquistadas pelos 

israelitas, estavam situadas, como já foi dito, nas planícies, como segue: a planície 

litorânea, a planície de Aco, a planície de Meguido, a baía de Bete-Seãm e algumas poucas 

na região de colinas a oeste de Jerusalém32. 

Cidades cananeias que não foram conquistadas pelos israelitas, conforme Jz 1.27-36: 

� Tribo de Manassés (v.27,28): Bete-Seã, Taanaque, Ibleão, Megido; 

� Tribo de Efraim (v.29): Gezer; 

� Tribo de Zebulom (v.30): Quitom, Naalol; 

� Tribo de Aser (v.31,32): Aco, Sidom, Alabe, Aczibe, Helba, Afeca, Reobe; 

� Tribo de Naftali (v.33): Bete-Semes, Bete-Anate; 

� Tribo de Dã (v.34-36): Heres, Aijalom, Saalabim. 

                                                
32 Cf. Donner, Vol.1, 1997, p. 141. 
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Conforme dados arqueológicos, as cidades que outrora eram cananeias, como 

Siquém, Betel, Hebrom, etc, devem ter sido conquistadas e reconstruídas como cidades 

israelitas. A cidade de Siquém teve um papel importante na história de Israel, pois foi nela 

onde aconteceu a aliança entre as tribos e Javé. Há indícios, baseados em Jz 9, de que na 

época de Abimeleque havia uma população cananeia significativa em Siquém. Esta 

população cananeia prosperou até meados do séc. XI a.C.33 

Dentre estas cidades cananeias, algumas foram escolhidas para os levitas de Coate. 

Os levitas de Coate também eram responsáveis pela fronteira com a Filístia, pelo vale de 

Soreque e pela estrada para Jerusalém, que passava por Gezer e Bete-Horom, também pela 

região central de Samaria.34 

Tendo por base a lista de Js 21.20-25, as cidades cananeias habitadas pelos levitas de 

Coate, são: 

� Tribo de Efraim (v.21): Gezer (cf. Jz 1.29). 

� Tribo de Dã (v.24): Aijalom (cf. Jz 1.35). 

� Tribo de Manassés (v.25): Taanaque (cf. Jz 1.27). 

Gezer: Josué derrotou o rei de Gezer (cf. Js 10.33), porém a tribo de Efraim não 

expulsou sua população (cf. Js 16.10). A cidade teve um crescimento urbano entre os 

séculos XII e XI a.C. Isto se tornou conhecido devido às escavações arqueológicas na 

região. Nestas escavações foram encontradas também cerâmicas filistéias, o que indica que 

em Gezer havia uma população considerável de filisteus.35 

Em 1Rs 9.16 diz que Faraó a conquistou e a queimou, matando os cananeus que 

habitavam ali. Quando Salomão se casou com a filha de Faraó, este lhe deu como dote a 

cidade de Gezer, então Salomão a reedificou.36 

                                                
33 Cf. Mazar, 2003, p. 326,327. 
34 Cf. Aharoni, 1999, p.82. 
35 Cf. Mazar, 2003, p. 306. 
36 Cf. Donner, Vol.1, 1997, p. 252. 



44 

 

Aijalom: uma cidade que ficava num vale chamado Vale de Aijalom. Não há muita 

informação a respeito desta cidade cananeia. Sabe-se que mesmo depois da chegada dos 

israelitas na Palestina, esta cidade continuou sendo cananeia. 

Taanaque: parece ter sido destruída no fim da idade do Bronze Recente37 e 

substituída por uma aldeia israelita, mas com uma grande população cananeia (cf. Jz 1.27; 

Js 17.11-13)38. 

 

3. O Conjunto literário para filhos de Corá 

Antes de analisarmos mais especificamente o Salmo 48, que é o salmo base desta 

pesquisa, faremos uma análise um pouco mais ampla, abordando a coleção dos salmos para 

os filhos de Corá. O intuito desta análise do conjunto literário é verificar se existe uma 

coesão de vocabulário, expressões, tema, história e teologia, em relação ao Salmo 48. 

Analisaremos os dois grupos de salmos (Sl 42-49 e Sl 83-84; 87-88). 

Existem dois grupos dentro da coleção dos Salmos para os filhos de Corá, 42-49 e 

84-85; 87-88. O primeiro grupo de salmos da coleção “para os filhos de Corá” contém oito 

composições. Este primeiro grupo abre o chamado “Saltério Elohista”, que abrange os 

Livros II e III dos Salmos, indo do Salmo 42 até o Salmo 83. Dentro do Saltério Elohista 

estão as coleções “para os filhos de Corá” e “para Asaf”. Curiosamente, o segundo grupo 

da coleção “para os filhos de Corá” ficou de fora, sendo este o que abre o chamado 

“Saltério Javista”. 

De acordo com os cabeçalhos de cada salmo deste primeiro grupo, pode-se notar que 

existe uma diversidade de temas e termos técnicos musicais. A palavra lÓJķW—m (maskil) 

ocorre três vezes no cabeçalho dos Salmos 42.1; 44.1 e 45.1. Este vocábulo, embora não 

haja um consenso definitivo acerca do seu significado, refere-se à instrução inteligente, 

com sabedoria. Pode ser traduzido também como “didático”, “canção didática”, um cântico 

para o ensino. O vocábulo lÓJķW—m (maskil) ocorre 26 vezes na Bíblia Hebraica. 

                                                
37 A época do Bronze Recente está aproximadamente entre 1550 a 1200 a.C. Sendo que Mazar apresenta uma 
divisão neste período, sendo Bronze Recente I: 1550-1400 a.C. e Bronze Recente IIA-B: 1400-1200 a.C. Isto 
cf. Mazar, 2003, p. 51. 
38 Cf. Mazar, 2003, p. 327. 
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O vocábulo ryiH (xir) ocorre três vezes neste grupo (Sl 45.1; 46.1; 48.1). Segundo 

Kraus39, o mesmo vocábulo significa “cântico”. Refere-se a um cântico quase sempre 

acompanhado por instrumentos musicais. Estes instrumentos musicais são denominados 

kelei-xir, conforme Am 6.5; 1Cr 5.13; 23.13,18 e 34.12. A palavra ryiH (xir) ocorre 52 

vezes na Bíblia Hebraica, sendo 38 vezes no livro dos Salmos. 

A maioria das ocorrências do vocábulo ryiH (xir) está no livro dos Salmos, mas este 

vocábulo também ocorre duas vezes no primeiro Isaías e uma vez em Amós. As outras 

ocorrências aparecem em 1 e 2 Crônicas, Juízes e Neemias. 

O vocábulo rÙmÃzim (mizmor) ocorre três vezes neste grupo de salmos (Sl 47.1; 48.1; 

49.1). Este termo parece indicar um cântico com acompanhamento musical. 

Freqüentemente é traduzido pela LXX como ψαλµó̋ (psalmós). Segundo Siqueira, este 

vocábulo pode significar uma música dedilhada através de instrumentos de corda. Este 

termo ocorre 57 vezes na Bíblia Hebraica, e todas no livro dos Salmos. 

O termo rÙmÃzim (mizmor) precedido por ryiH (xir) ocorre neste primeiro bloco, apenas 

no Salmo 48.1. A expressão rÙmÃzim ryiH (xir mizmor), ocorre quatro vezes na Biblia 

Hebraica, duas vezes na coleção dos filhos de Corá (Sl 48.1; 88.1). A expressão exata das 

ocorrências de Sl 48.1 e 88.1 é xfirOøq-y≈ņbil rÙmÃziäm ryiúH (xir mizmor libney Corá, Cântico. 

Salmo para os filhos de Corá). 

A origem do vocábulo rÙmÃzim (mizmor) ainda é discutida, mas existem algumas 

hipóteses. Dentre as hipóteses apresentadas por Kraus, a mais plausível é a que se origina 

na raiz do verbo hebraico r”m√z (zamar, da raíz rmz zmr). O verbo r”m√z (zamar) no tronco 

Qal pode ser traduzido por “podar”, enquanto que na conjugação Pi’el, pode ser traduzido 

por “tocar um instrumento musical, cantar, musicar e louvar”.40 Desta forma, pode-se 

deduzir que a forma mais primitiva de rÙmÃzim (mizmor) é r”m√z (zamar). Por quê? 

                                                
39 Cf. KRAUS, Hans-Joachim. Los Salmos: salmos 1-72. Vol. 1. Biblioteca de Estudios Biblicos 53. 
Salamanca: Ediciones Siguime, 1993, p. 1, 2. 
40 Cf. Kraus, 1993, p. 29-31; McCANN, J. Clinton. “The Book of Psalms: Instroduction, Commentary, and 
Reflections”. In. NIB – The New Interpreter’s Bible: A commentary in twelve volumes. Vol. IV. Nashville: 
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O verbo r”m√z (zamar) no Qal significa “podar”, o que pode ser interpretado por 

“podar uma vinha”. A poda das uvas era como um culto, uma celebração, onde o trabalho 

era realizado entonado-se canções. Esta hipótese diz que o verbo r”m√z (zamar) com o tempo 

foi ganhando o sentido de “louvor, de música acompanhada de instrumentos”. Assim, o 

vocábulo rÙmÃzim (mizmor) seria composto pela preposição Óm (mi), “de”, no sentido de 

origem, mais o verbo r”m√z (zamar, podar), assumindo então o significado de “da poda”, um 

cântico entoado durante a poda do vinhedo, Salmo.   

Outro vocáculo que ocorre nove vezes na coleção para os filhos de Corá, é fix‘Fc¬ņm¬l 

(lamnasseah). Tal vocábulo aparece no cabeçalho de 54 salmos e uma vez em Hb 3.19. 

Seu significado ainda é incerto. Porém existe a hipótese apresentada por Kraus, de que o 

vocábulo x‘Fc¬ņm¬l (lamnasseah) tenha se originado do verbo x¬c√n (nasah, da raiz xcn nsh)41. 

O verbo hebraico x¬c√n (nasah), significa “dirigir, supervisar, conduzir”, desta forma 

ocorre em 1Cr 23.4 e 2Cr 2.1, também em Ed 3.8. Deste modo, pode-se deduzir que o 

termo x‘Fc¬ņm¬l (lamnaseah) signifique o “diretor ou dirigente da música” ou o “dirigente ou 

regente do coral”. Somando-se a isso a preposição ļ (le), “para”, ficaria então, “para o 

dirigente” da música ou do coral. Ainda assim, existem outras posições acerca da 

interpretação deste termo. 

 

                                                                                                                                              
Abingdon Press, 1996, p. 657; BRAUM, Joachim. Music in Ancient Israel/Palestine: archeological, written, 
and comparative sources. Michigan: Eardmans Publishing, 2002, p. 38. 
41 Cf. Kraus, 1993, p. 41,42. 

Termos hebraicos 

dos Cabeçalhos 

Salmos para os filhos de Corá 

42 43 44 45 46 47 48 49 84 85 87 88 

Lamnasseah v.1 - v.1 v.1 v.1 v.1 - v.1 v.1 v.1 - v.1 

Maskil v.1 - v.1 v.1 - v.8 - - - - - v.1 

Xir - - - v.1 v.1 - v.1 - - - v.1 v.1 

Mizmor - - - - - v.1 v.1 v.1 v.1 v.1 v.1 v.1 
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De acordo com os termos e expressões que aparecem nos cabeçalhos dos salmos dos 

filhos de Corá, pode-se perceber que quando foram colocados os cabeçalhos nestes salmos, 

os levitas entenderam que a colação dos filhos de Corá era composta por salmos didáticos, 

de sabedoria, louvores e cânticos. 

Os Salmos 42 e 44 possuem apenas duas designações no cabeçalho, x‘Fc¬ņm¬l 

(lamnasseah)42 e lÓJķW—m (maskil). Podem ter sido colocados juntos por um motivo obvio, 

são poemas de sabedoria ou didático e foram destinados para o dirigente da música. Na 

sequência aparece o Salmo 45, que também possui as duas designações x‘Fc¬ņm¬l 

(lamnasseah) e lÓJķW—m (maskil), mas, além disso, possui também em seu cabeçalho a 

designação ryiH (xir). Isto indica que o Salmo 45 além de ser um poema didático, era 

também um cântico. Este cântico didático, da mesma forma que os Salmos 42 e 44, foram 

endereçados para o dirigente da música. 

O Salmo 46 possui duas designações em seu cabeçalho, x‘Fc¬ņm¬l (lamnasseah) e ryiH 

(xir). Este é mais um salmo endereçado ao dirigente da música, mas diferentemente dos 

Salmos 42 e 44, o Salmo 46 também é um cântico, uma canção acompanhada por 

instrumentos de corda. 

Outro salmo com duas designações é o Sl 47. Embora ocorra no v.8 o termo lÓJķW—m 

(maskil), ele possui apenas duas designações em seu cabeçalho x‘Fc¬ņm¬l (lamnasseah) e 

rÙmÃzim (mizmor). Portanto, o Salmo 47 nem é ryiH (xir) nem lÓJķW—m (maskil), é apenas 

x‘Fc¬ņm¬l (lamnasseah) e rÙmÃzim (mizmor). É uma música dedilhada através de instrumento de 

cordas, e é endereçada para o dirigente da música ou do coral. 

 Com as mesmas designações do Salmo 47 temos os Salmos 49, 84 e 85. O Sl 49 é o 

único destes três que pertence ao primeiro grupo da coleção para os filhos de Corá, o Sl 84 

e 85 faz parte do segundo grupo dos salmos com indicação dos mesmos autores. 

O Salmo 48 assim como o Salmo 87, é ryiH (xir) e rÙmÃzim (mizmor). É um cântico e 

um salmo para ser dedilhado com instrumentos de cordas. É um dos dois salmos (sem 

                                                
42 Cf. Braum, 2002, p. 38. 
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contar o Sl 43, deduzindo que seja um único salmo com o Sl 42) que não possuem a 

indicação “para o dirigente”. 

O Salmo 88 é o único salmo desta coleção que possui as quatro designações em seu 

cabeçalho x‘Fc¬ņm¬l (lamnasseah), lÓJķW—m (maskil), ryiH (xir) e rÙmÃzim (mizmor). Ele é um 

poema didático, um cântico e um salmo, e foi endereçado para o dirigente da música. Este 

salmo indica possuir dupla autoria “os filhos de Corá” e “Hemã” (v.1). É possível que este 

Hemã seja descendente de Corá, da família dos levitas de Coate (cf. 1Cr 6.31-48). 

 

Cabeçalhos dos Salmos para os Filhos de Corá 

Referência Cabeçalho Hebraico Tradução 

Sl 42.1 :xfirOq-y≈nb̧il lyi–kW̧am fixEFc¬n¸mal Para o dirigente. Poema didático. Para 
os filhos de Corá. 

Sl 44.1 :lyi–kW̧am xfirOq-y≈nb̧il fixEFc¬n¸mal Para o dirigente. Para os filhos de Corá. 
Poema didático. 

Sl 45.1 
xfirOq-y≈nb̧il £y«FnaHOH-lav fixEFc¬nm̧al 

:tOdyÊdÃy ryiH lyi–kW̧am 

Para o dirigente. Sobre xoxanim. Para 
os filhos de Corá. Poema didático. 
Cântico. Yedudot. 

Sl 46.1 
xfirOq-y≈nb̧il fixEFc¬nm̧al 

:ryiH tÙmAl·v-lav 
Para o dirigente. Para os filhos de Corá. 
Sobre ‘alamot. Cântico. 

Sl 47.1 :rÙmÃzim xfirOq-y≈nb̧il fixEFc¬n¸mal Para o dirigente. Para os filhos de Corá. 
Salmo. 

Sl 48.1 :xfirOq-y≈nb̧il rÙmÃzim ryiH Cântico. Salmo para os filhos de Corá. 

Sl 49.1 :rÙmÃzim xfirOq-y≈nb̧il fixEFc¬n¸mal Para o dirigente. Para os filhos de Corá. 
Salmo. 

Sl 84.1 
tyiGt«Fgah-lav fixEFc¬nm̧al 

:rÙmÃzim xfirOq-y≈nb̧il 
Para o dirigente. Sobre haggittit. Para 
os filhos de Corá. Salmo. 

Sl 85.1 :rÙmÃzim xfirOq-y≈nb̧il fixEFc¬n¸mal Para o dirigente. Para os filhos de Corá. 
Salmo. 
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Sl 87.1 :ryiH rÙmÃzim xfirOq-y≈nb̧il Para os filhos de Corá. Salmo. Cântico. 

Sl 88.1 

fixEFc¬nm̧al xfirOq y≈nb̧il rÙmÃzim ryiH  

lyi–kW̧am tÙFnav̧l tal·xAm-lav 

:yixflrÃze'Ah §AmyEḩl 

Cântico. Salmo para os filhos de Corá. 
Para o dirigente. Sobre ‘alamot. Para 
canto (responsivo?). Poema didático. 
Para Heman, o ezraíta. 

 

Há mais quatro termos que ocorrem nos cabeçalhos de quatro salmos da coleção para 

os filhos de Corá: £y«FnaHOH-lav (‘al-xoxannim) Sl 45.1, tOdyÊdÃy (yedidot) Sl 45.1, tÙmAl·v-lav 

(‘al-‘alamot) Sl 46.1; 88.1, tyiGt«Fgah-lav (‘al-haggittit) Sl 84.1. 

A expressão £y«FnaHOH-lav (‘al-xoxannim), que ocorre no Sl 45.1 e no Sl 69.1. No Sl 

69.1 há uma variação na escrita, pois inclui um Ù (holem-waw) no segundo vocábulo da 

expressão £y«FnaHÙH-lav (‘al-xoxannim). No Sl 80.1 ocorre a expressão muda de preposição, 

£y«FnaHÙH-l’' (’el-xoxannim). 

A locução £y«FnaHOH (xoxannim), de acordo com Kraus, tem sua origem em §—H˚H 

(xuxan), que significa “lírio”, “flor de lótus”43. Kraus sugere o significado “açucena”. O 

termo §—H˚H (xuxan) ocorre no Sl 60.1; 1Rs 7.19; Et 2.3,8. Em 2Cr 4.5 ocorre o termo 

h√Fn—HÙH (xoxannah, singular: “lírio”), que também ocorre em Ct 2.1 t¬Fn—HÙH (xoxannat), 

(construto singular: “lírio de”). Kraus diz que £y«FnaHOH (xoxannim), pode ser uma derivação 

do acádico sussu, “um estremecimento”. E que também poderia ser traduzido por “a de seis 

cordas”.44 

O vocábulo tOdyÊdÃy (yedidot) que ocorre no cabeçalho do Salmo 45, é um substantivo 

plural feminino, que significa “amores” ou “amadas”.45 Este termo é originário de dyÊdƒy 

(yadid), “amado”. Segundo a Mp da BHS46, este termo ocorre duas vezes na Bíblia 

                                                
43 Cf. KIRST, Nelson. et al. Dicionário Hebraico-Português & Aramaico-Português. 18ª ed. São 
Leopoldo/Petrópolis: Sinodal/Vozes, 2004, p. 247.  
44 Cf. Kraus, 1993, p. 43. 
45 Cf. Kirst, 2004, p. 85. 
46 Doravante utilizarei esta abreviação “BHS” para Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
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Hebraica, no Sl 45.1 e Sl 84.2. No Sl 84.2 há uma variante, o termo está acrescido de um Ù 

(holem-waw), tÙdyÊdFÃy (yedidot). 

A expressão tÙmAl·v-lav (‘al-‘alamot), ocorre no Sl 46.1; 88.1 e em 1Cr 15.20. Esta 

expressão, segundo Kraus, refere-se a alguma forma de execução musical47. A Bíblia 

Almeida Revista e Atualizada, traduz esta expressão por “em voz de soprano”. 

O vocábulo tÙmAl·v (‘alamot) pode ter origem em h”m̧l¬v (‘almah), “jovem mulher”.48 

Desta forma tÙmAl·v (‘alamot), significaria “jovens mulheres”, e a expressão tÙmAl·v-lav 

(‘al-‘alamot), “sobre jovens mulheres”. Para Weiser esta expressão pode indicar uma 

tonalidade no canto “soprano” ou um acompanhamento composto por jovens mulheres.49 

A expressão tyiGt«Fgah-lav (‘a-haggittit), ocorre no Sl 8.1; 81.1 e 84.1, e pode se referir a 

uma melodia. O vocábulo tyiGt«Fgah (haggittit) pode ter origem em t¬Fg (gat), “lagar”. Isto pode 

indicar que este era um cântico cantado durante o trabalho nos lagares50. Kirst sugere uma 

interpretação à expressão tyiGt«Fgah-lav (‘al-haggittit), que pode significar, mesmo que de 

forma duvidosa, “harpa de Gat”. Neste mesmo verbete, Kirst afirma que esta é uma 

expressão musical desconhecida51. 

Além dos vocábulos técnicos que ocorrem em sua maioria, nos cabeçalhos dos 

salmos para os filhos de Corá, percebe-se que o tema das peregrinações percorre a coleção. 

Mesmo que o termo não ocorra em todos os salmos que serão citados, o assunto está 

descrito neles. 

No Salmo 42 fala da lembrança das peregrinações à Casa de Deus. O salmista parece 

estar distante da Casa de Deus, numa situação onde se encontra impedido de levar o povo 

em procissão, em festa. Isto pode ser um exílio, seria o exílio assírio? É uma hipótese. O 

mais provável é que os filhos de Corá habitassem fora de Jerusalém, numa distância que os 

impedia de ir ao Templo freqüentemente. Vejamos o texto: 

                                                
47 Cf. Kraus, 1993, p. 44. 
48 Cf. Kirst, 2004, p. 181; Braum, 2002, 39. 
49 Cf. WEISER, Artur. Os Salmos. São Paulo: Paulus, 1994, p. 270. 
50 Cf. Weiser, 1994, p. 97. 
51 Cf. Kirst, 2004, p. 45; Kraus,. 1993, p. 43, 44. 
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“Lembro-me destas coisas – e dentro de mim se me derrama a alma –, 

de como passava eu com a multidão de povo 

e os guiava em procissão à Casa de Deus, 

entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa”. (Sl 42.4 – ARA). 

 

O tema das peregrinações aparece também no Salmo 48.12,13. Neste salmo o 

salmista escreve verbos no imperativo, ordenando ao povo que rodeassem a cidade de 

Jerusalém e contassem suas torres e observassem seus palácios, com a finalidade de narrar 

estas coisas às próximas gerações: 

 

“Percorrei Sião, rodeai-a toda, 

contai-lhe as torres; 

notai bem os seus baluartes, 

observai os seus palácios, 

para narrardes às gerações vindouras”. (Sl 48.12,13 – ARA). 

 

Outro tema que percorre a coleção para os filhos de Corá, é o Templo de Jerusalém. 

No Sl 42.2 o salmista pergunta angustiado “quando irei e me verei perante a face de 

Deus?”. Em Sl 42.4 diz que os filhos de Corá guiavam o povo em procissão para a Casa de 

Deus. No Sl 43.4, fala sobre o “altar de Deus” e no v.3 sobre “tabernáculos”. 

No Sl 46.4 há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do 

Altíssimo. No Sl 48.9 o compositor afirma “pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no 

meio do teu Templo”. No Sl 84 o salmista louva o Templo “pois um dia nos teus átrios 

valem mais que mil” (Sl 84.10a – ARA). Ele sente inveja dos pássaros, da andorinha e do 

pardal, dizendo que até eles encontraram casa no Templo, e ele não. 

Jerusalém e o monte Sião também são temas que percorres a coleção. Vê-se, por 

exemplo, a expressão £Óh»lÈ' ryiv (‘ir ’elohim), cidade de Deus, ocorre em Sl 46.4; 48.2,9 e 
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no Sl 87.3. A cidade de Deus é Jerusalém. O termo §J”ķH÷m (mixkan), morada ou tabernáculo, 

ocorrem com certa frequência nesta coleção, ele aparece em Sl 43.3; 46.4; 84.1 e 87.2. 

Podem-se encontrar também referências ao Monte Sião nesta coleção. A expressão 

§ÙCyic-rah (har-siyyon), Monte Sião, ocorre duas vezes no Salmo 48.3,12. O termo §ÙCyic 

(siyyon), Sião, sozinho ocorre nos salmos 48.3,12,13 e 87.2,5. Há uma referência a Sião 

como a Montanha Santa ou Monte Santo, como é o caso da expressão ÙHËd“q-rah (har-

qodxo), seu Monte Santo, no Sl 48.2. 

O Monte Sião/Jerusalém jamais sofreria abalo algum. Pode-se perceber o uso de 

expressões como, “Deus está no meio dela, jamais será abalada” (Sl 46.5), “Deus a 

estabelece para sempre” (Sl 48.8) e “o próprio Altíssimo a estabelecerá para sempre” (Sl 

87.5). No Sl 87.1 diz que Jerusalém foi fundada sobre os montes sagrados, e no v.2, diz 

que Javé ama mais as portas de Sião do que as habitações de Jacó. 

 

O vocábulo §ÙCyic (siyyon), no Livro dos Salmos ocorre 23 vezes: 

� Livro I (1-41): Sl 2.6; 9.12,15; 

� Livro II (42-72): Sl 48.3,12,13; 51.20; 69.36; 

� Livro III (73-89): Sl 74.2; 78.68; 87.2; 

� Livro IV (90-106): Sl 97.8; 102.14,17; 

� Livro V (107-150): Sl 125.1; 126.1; 129.5; 133.3; 137.1,3; 146.10; 147.12; 

149.2. 

 

A expressão §ÙCyic-rah (har-siyyon), ocorre no: 

� Livro II: Sl 48.3,12; 

� Livro III: Sl 74.2; 78.68. 
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A expressão tÙ'Ab̧c h√whÃy (Javé seba’ot), Javé dos Exércitos, ocorre várias vezes na 

coleção, aparecendo nos salmos 46.7,11; 48.8 e 84.1,3,12. Em Sl 84.8 aparece a expressão 

tÙ'Ab̧c £Óh»lÈ' h√whÃy (Javé ’elohim seba’ot), Javé Deus dos Exércitos. 

O vocábulo hebraico tÙv˚HÃy (yexu‘ot), “salvações de”, ocorre nos salmos 42.5,11 e 

43.5. Também a expressão £yih»lÈ' y≈ņKp he'flrE' (’era’eh pney ’elohim), diante da face de 

Deus, no Sl 42.2, ocorre com pequenas diferenças em Sl 84.7, £yih»lÈ'-le' he'flr≈y (yera’eh 

’el-’elohim), diante de Deus. Também a expressão £yiGmavAh-lA–k (kol-ha‘amim), todos os 

povos (ou tribos ou famílias), ocorre nos salmos 47.2 e 49.2. 

Além destes termos e expressões que percorres toda a coleção para os filhos de Corá, 

existem outros que remetem ao êxodo e aos patriarcas, como Abraão e Jacó. O nome 

£Ahflrb̧a' (’abraham), Abraão, ocorre no Salmo 47.10, na expressão £Ahflrb̧a' yEh»lÈ' £av (‘am 

’elohey ’abraham), “povo do Deus de Abraão”. 

O nome bOq·v¬y (ya‘aqob), Jacó, ocorre nos salmos 44.4; 46.7,11; 47.5; 84.8; 85.1 e 

87.2. Jacó aparece também em expressões como: “vitória de Jacó” (Sl 44.4), “o Deus de 

Jacó é nosso refúgio” (Sl 46.7,11), “glória de Jacó” (Sl 47.4), “Deus de Jacó” (Sl 84.8), 

“restauraste a prosperidade de Jacó” (Sl 85.1) e “habitações todas de Jacó” (Sl 87.2). Pelo 

número de ocorrências percebemos que Jacó era uma personagem importante para a 

tradição dos filhos de Corá. 

Alguns dos Salmos para os filhos de Corá fazem referência a montanhas sagradas do 

Norte da palestina. No Sl 42.7 ocorre uma referência ao Monte Hermon, que era 

considerado um monte sagrado. No Sl 133.3, diz que é dele que Javé ordena a benção para 

sempre. No Sl 48.3 há uma referência ao monte do norte, o Monte Safon, a montanha dos 

deuses. 

Os temas ligados ao Êxodo também são ocorrem principalmente no Salmo 48. A 

expressão £yÊd“q fix˚ŗ–b (beruah qadim), “em vento oriental” (Sl 48.8) é a mesma expressão 

que ocorre em Êxodo 14.21, quando Deus abre o Mar dos Juncos com um vento oriental. 
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A maneira como é tratado o nome de Javé e o título divino £Óh»lÈ' (’elohim), bem 

como outros títulos divinos l‘' (’el) e y√n»d‹' (’adonay). O título divino £Óh»lÈ' (’elohim) 

ocorre várias vezes em quase todos os salmos da coleção. Ele ocorre três vezes nos salmos 

42,2,3,5; 43.1,4(2x); 44.2,5,22; 45.3,7,8; ocorre cinco vezes nos salmos 46.2,5,6(2x),11; 

47.6,7,8,9(2x); 48.4,9,10,11,15(2x); ocorre somente uma vez no Salmo 49.16 e ocorre 

quatro vezes no Salmo 84.8,9,10,12. No total o título divino £Óh»lÈ' (’elohim) ocorre trinta 

e duas vezes nesta coleção, sendo sua maior ocorrência no primeiro grupo (Sl 42 – 49), no 

segundo grupo (Sl 84-85; 87-88) ocorre quatro vezes somente no Salmo 84. 

O nome divino Javé (hwhy, yhwh) ocorre uma vez nos salmos 42.9 e 47.3; três vezes 

no Salmo 46.8,9,12; duas vezes nos salmos 48.2,9 e 87.2,6; sete vezes no Salmo 

84.2,3,4,9,12(2x),13; quatro vezes nos salmos 85.2,8,9,13 e 88.2,10,14,15. No total são 24 

ocorrências do nome divino, sendo que a grande maioria ocorre no segundo grupo da 

coleção (84-85; 87-88). 

O título divino l‘' (’el), Deus, ocorre duas vezes nos salmos 43.4 e 84.3, uma vez em 

cada grupo da coleção. E o título divino y√n»d‹' (’adonay), Senhor, que ocorre somente uma 

vez na coleção, no Salmo 44.24. 

Estes termos e temas refletem a teologia do Norte. Esta dá ênfase aos temas ligados 

ao Êxodo, a Moisés e aos Patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E estes temas e termos estão 

presentes na coleção dos filhos de Corá, o que reforça a hipótese de que eles eram um 

Nomes 

Divinos 

Salmos para os filhos de Corá 
TOTAL 

42 43 44 45 46 47 48 49 84 85 87 88 

’elohim 3x 3x 3x 3x 5x 5x 7x 1x 4x - - - 32x 

YHWH – Javé 1x - - - 3x 1x 2x - 7x 4x 2x 4x 24x 

’el - 1x - - - - - - 1x - - - 2x 

’adonay - - 1x - - - - - - - - - 1x 
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grupo de levitas que habitavam em cidades do Norte, e que depois desceram para o Sul, 

para Jerusalém. Por isso mesclam temas ligados a Jerusalém e ligados às tradições do 

Norte. 

Portanto existe uma coesão interna na coleção, existe realmente um conjunto literário 

pertencente à tradição “para os filhos de Corá”. O fato de os levitas pós-exílicos terem 

reunido estes salmos como um pequeno saltério, nos mostra que já no pós-exílio havia esta 

compreensão de coesão e conjunto literário. 
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CAPÍTULO 2  
ANÁLISE EXEGÉTICA DO SALMO 48 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma análise exegética do Salmo 48. A 

metodologia exegética utilizada aqui é a Crítica da Forma e análise histórico-sociológica. 

Basicamente os passos exegéticos são os propostos pela Crítica da Forma: 1. Tradução 

literal do texto hebraico; 2. Crítica Textual; 3. Delimitação do texto; 4. Divisão e Coesão 

interna; 5. Análise do Estilo; 6; Gênero literário; 7. Lugar; 8. Data; 9. Autoria; 10. 

Contexto Histórico e 11. Análise do conteúdo. Estes são os passos exegéticos utilizados 

neste capítulo. 

 

2.1 Texto Hebraico e Proposta de Tradução 

 

2.1.1 Texto Massorético52: 

:xfirOøq-y≈ņbil rÙmÃziäm ~ ryiúH  1 

 dO°'m̧ ̆lAGluḩm˚ ̆h√whÃy lÙdòê√Fg  2 

:ÙøHËd“q-rah ˚nyÄEh»lÈ'M ryúiv̧–b   

¶ÂrAB'ÜAh-lA–k WÙöWm̧ ê•~Ùn hEúpÃy  3 
                                                
52  A divisão das frases neste Salmo foi feita a partir dos acentos disjuntivos, conforme apresentado na Biblia 
Hebraica Stuttgartensia. 
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§Ù°pAc ZyEt–̧kËr¬y §ÙCyicY-rah    

:bflør ™eleûm ~ t¬ÆyËr÷qM    

:b√FïgW̧imļ vfiúdÙn AhyeÄtÙnm̧Ëra'–̧b £yiBh»lÈ'  4 

˚̋d·vÙΩn £yikAlĢmãh ̆h≈Fnih-yi–Ωk  5 

:wfl–¿ḑx¬y ˚ırb̧Av   

˚h̋AmAGt ̆§E–k ˚'flrY hAG~mûEh  6 

:˚zAKΩp~̧x∆n ˚ıl·ḩb«n    

 ̋£AH £ăt√~zAx·' hfldAvËrY  7 

:hfldïElÙCya–k lyiÄxM   

£yÊ°d“q fix˚r–̧úb  8 

:HyiΩHËraGt tÙBCy«nÛ' rE–ÄbaHĢtM    

 |˚nv̧aâmAH reòH·'a–k  9 

˚nyÄi'flr §òE–k         

˚n°yEh»lÈ' rZyiv–̧b tÙ'Ab¸̃c ̆h√whÃy-ryiv–̧b   

:hAleïs ̆£AlÙv-dav Ãh∆nÃ~nÙkÃy £yiòh»lVÈ'    

ß°Â–ḑsax £Zyih»lÈ' ˚nZyiG~mÊ–d  10 

:ßïelAkyEh bÂr’Äq̧–bM    

¶Âr°e'-y≈wç—q-lav ß̧tAGliḩG̃t ̆§E–k £yÄih»lÈ' ̀ß̧m~iH–̧k  11 

:ß∆ïnyimÃy hAB'ļAm qÂdeÄcM    

 hfl°d˚hÃy tÙ̆n–̧b h√nļ≈gAG̃t §ÙÆCyic-rah | xòamW̧«y  12 

:ßyeïXAKpḨim §avÄamļM   

 Ah˚°p~y÷–qahÃw §ÙCyĩc ˚–bOZs  13 

:ΩAhyelfl–dÃgim ˚Är~̧pisM    

Ah°yetÙnm̧Ëra' ˚úg~̧–saKp hAÄlyExΩ̧l | £âek~̧–bil ˚tyòiH  14 

 :§Ù¡r·xa' rÙḑ̆l ˚ÄrĶpaşGtM §avaúmļ   
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 ̋dev√w | ̆£AlÙv ˚nyEh»lÈ'Y £Zyih»lÈ' | hè∆z yi–~òk  15 

:t˚¿m~-lav ˘̊ n≈g·h¬nÃy '˚Yh   

 

2.1.2 Tradução (literal) do Texto Massorético: 

 

1 Cântico. Salmo para os filhos de Corá53. 

 

2 Grande é Javé e muito louvado54 

 na cidade55 do nosso ʾelohim seu monte sagrado. 

3 Belo56 de altura alegria de toda a terra; 

 monte Sião, extremidade57 do Safon58, 

          lugar59 do grande rei. 

4 ʾelohim nos palácios dela60, 

torna-se conhecido61 como refúgio. 

 

5 Pois, eis que62 

       os reis se uniram63, 

          avançaram64 juntos. 

6 Eles            viram65, 
                                                
53 xfirOq-y≈ņbil libǝnēy-qōraḥ - “para os filhos de Korah” ou “dos filhos de Korah”. Algumas traduções trazem 

“dos coraítas”. 
54 lAGluhm̧ mǝhullāl – Verbo Pual. “Ser louvado, ser elogiado, ser festejado”. 
55 ryiv ʿîr – cidade. 
56 hEpÃy yǝpeh – Adjetivo construto de Yapah – “belo, bonito, elegante”. 
57 yEţ–kËr¬y  Yarkketey – Substantivo construto de Yerekah – “extremidade de, flanco de, termo de”. 
58 §ÙpAc sapon – Normalmente traduzido como “norte”, propositalmente preferi aqui apenas transliterar o 

termo. 
59 t¬yËr÷q  qiryah – lugar, cidade. Preferi utilizar “lugar” para diferenciar de 'iyr “cidade”. 
60 hyetÙņmËra'–̧b  be'armenoteyh – Substantivo masculino construto plural + sufixo de 3ª pessoa + preposição. 
61  hyetÙņmËra'–̧b  be’armenoteyha – Verbo ... . “Torna-se conhecido”. 
62 h≈Fnih-yi–k Ki-hinne – Eis que. Preposição + interjeição, ligados por maqqef. 
63 ˚d·vÙn No'adu – Verbo Nifal perfeito 3ª pessoa do plural. “juntaram-se, concordaram”. 
64 ˚ŗbAv 'abru – Verbo Qal perfeito 3ª pessoa do plural. “Avançaram”. 
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então, ficaram chocados66; 

           apavoraram-se67, 

           apressaram em fugir68. 

7 [Um] tremor apossou-se69 deles lá; 

dores de parto como aquela que dá a luz70. 

8 Com vento71 oriental, 

destruíste72 os navios de Társis. 

9 Como que ouvimos73 

       também vimos74, 

 na cidade de Javé dos Exércitos75, 

 na cidade do nosso ʾelohim; 

  ʾelohim a estabeleceu76 para sempre. Selah. 

 

10 Ponderamos77, ó ʾelohim, tua bondade78, 

no meio do teu templo. 

11 Como teu nome, ó ʾelohim, 

 assim teu louvor sobre os limites da terra; 
                                                                                                                                              
65 ˚'flr ra'u. Verbo Qal 3ª pessoa do plural. “Viram”, “olharam”, “conheceram”, “perceberam”.  
66 ˚hAmAGt tamahu – Verbo Qal perfeito 3ª pessoa do plural. “ficaram chorados, atônitos, surpresos, 

estupefatos, assombrados, espantados”. 
67 ˚l·hb̧«n nibhalu – Verbo nifal 3ª pessoa do plural. “apavoraram-se”. 
68 ˚zAKp̧x∆n nehpazu - Verbo nifal 3ª pessoa do plural. “apressaram em fugir”. 
69 £at√zAx·' 'ahazatam – Verbo Qal perfeito 3ª pessoa do plural. 
70 hfldElÙCya–k kayoledah – verbo Qal particípio feminino + preposição. “como aquela que dá a luz”. 
71 x˚r–̧b beruah – Substantivo. “vento, espírito”. 
72 rE–baHĢt tesaber – Verbo Piel imperfeito 2ª pessoa masculino singular. “destruístes”. 
73 ˚ņvamAH xama’nu – Verbo Qal perfeito, 1ª pessoa plural. “ouvimos” 
74 ˚nyi'flr ra’inu – Verbo Qal perfeito 1ª pessoa plural. “Vimos”. 
75 tÙ'Ab̧c  seba’ot – Substantivo plural masculino/feminino.  “Exército, tropa, serviço no culto”. 
76 Ah∆nÃnÙkÃy  yekonneha – Verbo Piel 3ª pessoa singular masculino + sufixo 3ª pessoa singular feminino. Cf. 

Lexicon Hebrew Gesenius, 1850, p. 451. 
77 ˚nyiGmÊ–d dimminu – Verbo Piel perfeito 1ª pessoa plural. “Nós ponderamos, planejamos, imaginamos, 

pensamos”.   
78 ßÂ–dşax hasddeka – Substantivo singular masculino construto + sufixo 2ª pessoa singular masculino. “tua 

bondade, lealdade, fidelidade, favor, benevolência, piedade, amizade”. 
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tua direita está cheia79 de justiça. 

12 Alegre-se80 Monte Sião, 

 exultem81 filhas de Judá, 

  por causa dos teus direitos. 

 

13 Rodeai82 Sião e percorrei-a83, 

 contai84 suas torres. 

14 Prestem atenção85 para sua muralha, 

 observai86 seus palácios; 

  para contardes87 para a geração seguinte. 

15 Eis! Este Deus [é] nosso Deus sempre e sempre; 

 ele nos guiará88 sobre a morte. 

 

2.2 Crítica Textual 

2.2.1 Notas do Aparato Crítico da BHS
89

 

O Aparato Crítico, denominação dada ao bloco de texto localizado imediatamente 

abaixo do aparato massorético (neste caso, a Masora Magna, Mm), tem a função básica de 

                                                
79 hA'̧lAm mol’ah  – Verbo Qal perfeito, 3ª pessoa do singular feminino. “está cheia, está completa”. 
80  xamW̧«y yismah – Verbo Qal imperfeito, 3ª pessoa singular masculino. “alegre-se, contente-se”. 
81 h√ņl≈gAGt tagelnah – Verbo Qal imperfeito, 3ª pessoa plural feminino. “exultam, alegram”. 
82 ˚–bOs sobu – Verbo Qal imperativo. “rodeai, cercai, percorrei”. 
83 h˚py÷–qahÃw vehaqqiypuh – Verbo Hifil imperativo + conjunção + sufixo 3ª pessoa singular feminino. “e 

percorrei-a, e circundai-a”. 
84 ˚r¸pis sipru – Verbo Qal imperativo. “enumerai, contai, medi, anotai, escrevei”. 
85 ˚tyiH xitu – Verbo Qal imperativo. “colocai”. Quando é seguido por leb, passa a significar “prestar 

atenção”, “atentar”, “considerar”. 
86 ˚ģ–saKp passgu – Verbo Piel imperativo. “visitai, observai, percorrei”.  
87 ˚rĶpasĢt tesipru – Verbo Piel imperfeito, 2ª pessoa plural masculino. “contardes, narrardes”. 
88 ˚n≈g·h¬nÃy yenahagenu – Verbo Piel imperfeito, 3ª pessoa singular masculino + sufixo 1ª pessoa plural. “nos 

guiará, nos conduzirá, nos dirigirá’. 
89 As notas do Aparato Crítico do Livro dos Salmos da Biblia Hebraica Stuttgartensia foram produzidas por 
H. Bardtke; A interpretação das notas do Aparato Crítico da BHS foi feita através de consultas à obra de 
FRANCISCO, Edson de Faria. Manual da Bíblia Hebraica: Introdução ao Texto Massorético. 3.ed. São 
Paulo: Vida Nova, 2008, p. 69-100. 
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informar o leitor a respeito da situação do texto bíblico hebraico em relação a sua 

transmissão ao longo do tempo, mais especificamente, desde a Antiguidade até a Idade 

Média.90 

No aparato crítico estão informações sobre variantes textuais, encontradas nas 

principais versões antigas da Bíblia, a Septuaginta, Pentateuco Samaritano, Peshitta, Vetus 

Latina, Vulgata, Targuns, Manuscritos do Mar Morto, entre outras. Também são 

encontradas variantes de vocalização e acentuação.91 

No caso do Salmo 48, há desessete notas no aparato crítico em onze versículos. Tais 

notas nos trazem esclarecimentos acerca da transmissão do texto do salmo e consta o que 

foi citado anteriormente nesta sessão. 

As notas do aparato crítico do livro dos Salmos da BHS foram editadas por H. 

Bardtke, um dos estudiosos que fizeram parte da equipe de Karl Elliger e Wilhelm 

Rudolph.92 

Veremos a seguir as notas do aparato crítico do Salmo 48 e sua respectiva 

interpretação: 

 

Verso 1 – [ a cf 2,2b ] – Vocábulo: a rÙmÃziäm (salmos) - Explicação da Nota: Conferir 

com a nota (b) do Salmo 2.2. Nota do Salmo 2.2 [ b sic L, mlt Mss Edd fi  ∫ ] – Vocábulo 

h√whÃäy-l¬v (sobre Javé) – Explicação da Nota: Assim está no Códice L, muitos manuscritos 

medievais massoréticos, edições do texto bíblico hebraico, segundo B. Kennicott trazem os 

seguintes acentos fi  ∫  nesta expressão. 

Verso 2 – [ a huc tr : ] – Vocábulo: a ˚nyÄEh»lÈ'M (nosso Deus) – Explicação da Nota: 

Transpor para esta posição o sof pasuq, acento que indica o final de versículo. – Segundo 

esta nota, o versículo 2 deveria terminar aqui. 

                                                
90 Cf. Francisco, 2008, p. 69. 
91 Cf. Francisco, 2008, p. 69; ROSS, Alen P. Gramática do Hebraico Bíblico para iniciantes. São Paulo: 
Vida, 2005, p. 318, 319. 
92 Cf. BHS, 1967/77, p. II. 
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Verso 5 – [ a ÖRLA + τ̋ γ̋ ] – Vocábulo: a £yikAlĢmãh (os reis) – Explicação da Nota: 

O Códice Veronense (séc.VI), a recensão de Luciano de Antioquia (séc. III) e o 

Alexandrino (séc. V), todos estes da LXX, acrescentam a expressão da terra. – O texto 

ficaria traduzido desta forma “os reis da terra” 

Verso 6 – [ a 2 Mss á #ņw , pc Mss ˚z”xp̧«n (̧w); > ã ] – Vocábulo: a ˚zAKΩp~̧x∆n (apressaram-se 

em fugir) – Explicação da Nota: Dois manuscritos hebraicos medievais e a Vetus Latina 

acrescentam a conjunção w̧ (waw) e apressaram-se em fugir, poucos manuscritos hebraicos 

medievais trazem a conjunção (̧w), exceto a Peshitta. O sinal # indica que o restante da 

palavra é identica à apresentada na BHS. 

Verso 7 – [ a > σ#ã ] – Vocábulo: a £AH (ali) – Explicação da Nota: A obra de Símaco, 

bem como a Peshitta, omitem o termo £AH (ali). 

Verso 8 – [ a 1 c pc Mss xwr–̧k ] – Vocábulo: a fix˚r–̧úb (em um vento) – Explicação da 

Nota: Esta locução deve ser lida com poucos manuscritos hebraicos medievais fix˚r–̧k (como 

um vento). 

[ b Ö(ãå) βιαí� ] – Vocábulo: b £yÊ°d“q (oriental) – Explicação da Nota: A 

LXX e em parte a Peshitta e o Targum de Ônquelos, trazem o termo violento (ou forte) no 

lugar do termo hebraico oriental. 

[ c huc trÚ   ] – Vocábulo: c rE–ÄbaḨGtM  (destruíste) – Explicação da Nota: 

Transpor para esta posição o acento ’atnah (este é um acento disjuntivo secundário em 

textos poéticos, na ausência do acento ‘oleh-veyored, o ’atnah assume a divisão principal 

do versículo) 

Verso 9 – [ a–a prb dl ] – Expressão: a tÙ'Ab̧̃c h̆√whÃy-ryiv̧–b a (na cidade de Javé dos 

Exércitos) – Explicação da Nota: Propõe-se deletar a expressão na cidade de Javé dos 

Exércitos. 
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Verso 11 – [ a 1 c pc Mss ã Hier Å dv ] – Termo: a lav (sobre) – Explicação da Nota: 

Este termo deve ser lico com poucos manuscritos hebraicos medievais, a Peshitta, 

Jerônimo de Estridônia e a versão Árabe, que trazem o termo eternidade (ou futuro). 

Verso 12 – [ a pc Mss ã #”tw̧ ] – Vocábulo: a h√ņl≈gAG̃t (exultem) – Explicação da Nota: 

Poucos Manuscritos Hebraicos Medievais e a Peshitta acrescentam a conjunção w̧ (waw) 

neste termo. A tradução fica então, e exultem. O sinal # indica que o restante da palavra é 

identica à apresentada na BHS. 

[ b Ms Öã + hwhy ] – Vocábulo: a ßyeïXAKp̧Him (teus direitos) – Explicação da 

Nota: Um manuscrito hebraico medieval, a LXX e a Peshitta, acrescentam o tetragrama 

hwhy (YHWH, Javé). – A tradução destes dois termos fica assim: “teus direitos, Javé”. 

Verso 14 – [ a 1 c nonn Mss Vrs –hñ ] – Vocábulo: a hAÄlyExΩ̧l (para muralha) – 

Explicação da Nota: Deve ser lido com vários manuscritos hebraicos medievais, muitas ou 

todas as versões trazem um acento mappiq no último h (he). O restante da palavra é 

idêntico ao que está escrito no Texto Massorético. – O acento mappiq conforme Kelley: 

O mappiq é um pontinho que pode ser inserido num h final ( –h) para fazer 

com que ele mantenha o seu valor consonantal, em vez de funcionar 

meramente como uma letra vocálica. Um h final com mappiq (–h) é 

considerado uma gutural forte da mesma classe de h e v. Portanto, ele 

fecha a sílaba em que se encontra.93 

 

[ b Öã pr cop; prp ˚ḑqL÷p ] – Termo: b ú̊ģ–saKp (visitai, observai, percorrei) – 

Explicação da Nota: A LXX e a Peshitta coloca antes deste termo a conjunção. Propõe-se o 

verbo inspecionai em lugar de observai, visitai ou percorrei. 

Verso 15 – [ a Ms Ö #v̧l ] – Termo: a £AlÙv (sempre, eternidade) – Explicação da 

Nota: Um manuscrito hebraico medieval e a LXX acrescentam a preposição ̧l (le), “para”. 

                                                
93 KELLEY, Page H. Hebraico Bíblico: Uma gramática introdutória. São Leopoldo: Sinodal, 1998, p. 39. 
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[ b pc Mss 'wḩw ] – Termo: b ' Y̊h (ele) – Explicação da Nota: Poucos 

manuscritos hebraicos medievais acrescentam uma conjunção vav w junto ao pronome '˚h. 

A tradução fica assim, “e ele”. 

[ c–c mlt Mss twmlv, Ö ε�̋ τù̋ ε��να̋ = tÙm√l»v? ã l‘l Mn mwt’ = 

t∆w”m-l¬v cf Hier in mortem; 1 frt tÙm√l·v-l¬v ut 46,1 et cj c 49,1 ] – Expressão: c t ¿̊m~-lav c 

(sobre morte) - Explicação da Nota: Muitos manuscritos hebraicos medievais trazem a 

expressão unida e sem maqqef. A LXX traduz como para sempre, é uma retroversão de 

tÙm√l»v, mas esta informação é incerta. A Peshitta traz l‘l Mn mwt’ que é uma retroversão 

de sobre-morte, confira Jerônimo de Estridônia, até a morte. É para ser lido possivelmente 

como tÙm√l·v-l¬v ‘al-‘alamot, “sobre jovens mulheres”, como 46.1 e conectar com 49.1. 

 

2.2.2 Masora Parva (Mp)94 

A “masora parva” é uma expressão latina que significa “massorá menor”. A mesma 

expressão em hebraico é h∑ƒn—XŸq hflrÙs”m (masora qetannah, massorá pequena). A abreviatura 

para “masora parva” é “Mp”. Masora Parva é um conjunto de notas massoréticas escritas 

nas margens laterais e entre as colunas do texto bíblico hebraico, e está presente nos 

códices da Bíblia Hebraica de tradição tiberiense.95 

O objetivo da “masora parva” é observar todos os aspectos do texto bíblico hebraico, 

número de ocorrência de palavras e expressões, detalhes gramaticais, casos de hapax 

legomenon, ketiv, qerê e sevirin, entre outros casos.96 

No Salmo 48 temos um total de vinte anotações massoréticas em onze versículos. 

Tais anotações massoréticas trazem as informações listadas no parágrafo anterior. Vejamos 

as notas da Mp e sua interpretação: 

 

                                                
94 Cf. Francisco, 2008, p. 105-159. 
95 Cf. TOV, Emmanuel. Textual Criticism of the Hebrew Bible. 2.ed. Mineapolis: Fourtress Press, 1992, p. 
73; Francisco, 2008, p. 118; KELLEY, Page H.; MYNNAT, Daniel S.; CRAWFORD, Timothy G. The 
Masorah of the Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and annotated glossary. Michigan/Cambridge: 
Willian B. Eardmans Publishing Company, 1998, p. 46, 47. 
96 Cf. Francisco, 2008, p. 118, 119. 
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Versículo Termo/Expressão Masora Parva Interpretação 

v.1 
rÙmÃziäm ~ ryiúH 

[Cântico. Salmo] 
≤h 

Esta expressão ocorre cinco 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica. 

v.3 
ê•~Ùn 

[altura] 
≤lm ≤l 

E termo ocorre uma única vez 

no texto da Bíblia Hebraica, em 

escrita plena. 

v.3 
™eleûm ~ t¬ÆyËr÷qM  

[lugar do rei] 
≤l 

Hapax legomenon, esta 

expressão ocorre uma única vez 

no texto da Bíblia Hebraica. 

v.6 
hAG~mûEh 

[eles] 
p"r ≤XOy 

Este termo ocorre dezenove 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica em início de 

versículo. 

v.6 

˚zAKΩp~̧x∆n 

[apressaram em 

fugir] 

≤l 
Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 

v.7 
£ăt√~zAx·' 

[apossou-se] 
≤l 

Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 

v.8 
£yÊ°d“q ~ fix˚r–̧úb 

[com vento oriental] 
≤b 

Esta expressão ocorre duas 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica. 

v.9 
 Ãh∆nÃ~nÙkÃy 

[estabeleceu] 
≤d 

Este termo ocorre quatro vezes 

no texto da Bíblia Hebraica. 

v.10 
˚nZyiG~mÊ–d 

[meditamos] 
≤l 

Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 

v.11 
ß̧m~iH–̧k 

[como teu nome] 
≤l 

Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 
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v.11 
¶Â~r°e'-~y≈wç—q 

[limites da terra] 
Og 

Esta expressão ocorre três 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica. 

v.11 
¶Â~r°e' 

[terra] 
≤xnt'b ≤d 

O termo ocorre quatro vezes no 

texto da Bíblia Hebraica, com o 

acento ’atnah. 

v.13 
 Ah˚°p~y÷–qahÃw 

[percorrei-a] 
≤l 

Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 

v.13 
˚Är~̧pisM 

[contai-lhe] 
≤b 

Este termo ocorre duas vezes 

no texto da Bíblia Hebraica. 

v.14 
£âek~̧–bil 

[vossos corações] 
Og 

Este termo ocorre três vezes no 

texto da Bíblia Hebraica. 

v.14 
˚úg~̧–saKp 

[observai] 
≤l 

Hapax legomenon, este termo 

ocorre uma única vez no texto 

da Bíblia Hebraica. 

v.15 
yi–~òk 

[eis!] 
≤pysb p"r ≤vXb ≤hOn 

Esta interjeição ocorre 

cinqüenta e cinco vezes com 

este acento de cantilação no 

início de versículo neste livro.  

v.15 
dev√w ~ ̆£AlÙv 

[sempre e sempre] 
Ow 

Esta expressão ocorre seis 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica. 

v.15 
t˚¿m~-lav 

[sobre-morte] 
§ylym Oyrt ≤tk ≤b 

Esta expressão ocorre duas 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica, escrita com duas 

palavras.  

v.15 
t˚¿m~-lav 

[sobre-morte] 
≤b 

Esta expressão ocorre duas 

vezes no texto da Bíblia 

Hebraica. 
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De todas as vinte notas massoréticas da Mp, sete são hapax legomenon (v.6, 7, 10, 

11, 12 e 13), que são palavras que ocorrem uma única vez no texto da Bíblia Hebraica. A 

existência de muitos hapax legomenon indica que determinado texto pode ser antigo, já 

que existem palavras que ocorrem uma única vez em todo o texto hebraico. Tais palavras 

podem ser de determinada época ou período, e não ter sido utilizada em épocas posteriores. 

Vejamos, por exemplo, a nota da Mp do v.10: 

:ßïelAkyEh bÂr’Äq̧–bM  ß°Â–ḑsax £Zyih»lÈ' ˚nZyiG~mÊ–d  10 

Vocábulo: ˚nZyiG~mÊ–d [meditamos, ponderamos] 

Mp: ≤l 

A nota da Mp da BHS nos diz que a palavra ˚nZyiG~mÊ–d [meditamos, ponderamos] ocorre 

uma única vez em toda a Bíblia Hebraica. O termo técnico para isto é hapax legomenon. 

Portanto, a única vez que este termo ocorre na Bíblia Hebraica é aqui, no Sl 48.10. 

 

2.3 Delimitação 

Os salmos por serem composições independentes, já são por si só uma unidade 

literária. O Salmo 48 é o objeto desta pesquisa, ele é uma unidade literária completa, 

possui uma coesão interna com início, meio e fim. Isto torna o Salmo 48 uma composição 

autônoma. 

Mesmo sendo o Salmo 48 uma unidade literária ele faz parte de um plano maior. 

Este salmo pertence a uma coleção de salmos chamada “para os filhos de Corá”. Esta 

coleção é formada por doze salmos (42-49; 84-85; 87-88). Todos estes salmos levam em 

seus cabeçalhos a indicação de autoria para os filhos de Corá. Isto faz deste salmo uma 

unidade dentro de uma coleção, um pequeno saltério. 

Além deste pequeno saltério, a coleção dos salmos “para os filhos de Corá”, há um 

grupo de salmos ainda maior, o Saltério Eloísta. O Saltério Eloísta abrange os salmos 42-

89, que envolvem os Livros II e III dos Salmos, e é conhecido assim por utilizar mais o 

título divino ’elohim que o nome Javé. O Saltério Eloísta está no meio de outros dois 
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Saltérios, o Saltério Javista (1-41, a primeira coleção davídica) e uma nova coleção Javista, 

possivelmente posterior à primeira (90-150) 97. 

O Salmo 48 é um salmo que entra em outro grupo, os Cânticos de Sião. Estes 

cânticos são assim chamados por causa do seu apego e louvor a Sião, o Monte Sagrado, ao 

Templo e à cidade de Jerusalém. Pertencem ao grupo Cânticos de Sião os seguintes 

salmos: 46; 48; 76; 84; 87; 122 e 13298. 

Nos salmos 46; 48 e 76 podem-se observar tradições antigas sobre Jerusalém. A 

glorificação de Sião faz referencia a antigas tradições cultuais pré-israelitas, segundo 

Kraus, do santuário Jebuseu99. 

Conforme Kraus, os salmos que pertencem aos Cânticos de Sião, possuem estruturas 

e construções sintáticas muito semelhantes. 

 

1. Al comienzo se hallam expressiones estáticas, parecidas a 
confesiones de Fe, epígrafes enfáticos y similares, casi siempre em forma 
de oraciones de preicado nominal em proposiciones que describen a Dios 
como residdente em Sión y protector de la ciudad, o que desciben a Soín 
como fortaleza espléndidamente dotada y fortificada por Dios. 
2. Estas afirmaciones estáticas son apoyadas luego de hecho por 

oraciones com verbos em tiempo perfecto: el Señor y protector de Sión 
ES Yahvé, porque El há rechazado los asaltos de las naciones. 
3. Al final, se enuncian consecuencias detalladas para los oyentes, em 

forma de oraciones em imperativo, precedidas em Sal 48 y 76 por formas 
yusivas, y que invitan al pueblo a reconocer a Yahvé (Sal 46,9a.11), a 
participar em la processión de la fiesta (Sal 48,12ss) o em el cântico de 
acción de gracias, o a formular votos (Sal 76,11s).100 

  

A maioria dos Cânticos de Sião foi composta no período pré-exílico, e com o passar 

do tempo, em sua transmissão, foram ocorrendo reinterpretações e adaptações, até chegar 

ao período pós-exílico. 
                                                
97 Cf. PÉREZ, Félix Carrondo. Itinerário Bíblico: Para ler e entender as Sagradas Escrituras. São Paulo: 
Loyola, 1998, p. 58. 
98 Cf. Bortolini, 2000, p. 204. 
99 Cf. Kraus, 1993, p. 87. 
100 Kraus, 1993, p.88. 
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Portanto o Salmo 48 está bem delimitado dentro de seu contexto literário. Ele 

pertence ao Saltério Eloísta, que é composto por quarenta e oito salmos (42-89). O outro 

grupo é chamado de Cânticos de Sião, este grupo foge um pouco do Saltério Eloísta, mas a 

maior parte está dento dele. Faz parte do grupo dos Cânticos de Sião os salmos 46; 48; 76; 

84; 87; 122 e 132. Outro grupo é a coleção para os filhos de Corá, formada por doze 

salmos (42-49; 84-85; 87-88). Dentro da coleção para os filhos de Corá está o Salmo 48, 

que já possui delimitação própria. 

 

2.4 Divisão e Coesão Interna 

A divisão interna do Salmo 48 tem sido objeto de estudo de diversos exegetas. A 

opinião destes exegetas nem sempre se converge, mas grande parte deles concorda com a 

divisão do Salmo 48 em quatro estrofes. Quase todos desconsideram a importância do 

cabeçalho do Salmo. 

Gerstenberger é um dos que mais detalham a estrutura interna do salmo. Adepto da 

Crítica da Forma, ele realizou seu trabalho com organização e apego aos detalhes. Para 

Gerstenberger o Salmo 48 pode ser dividido em sete partes: 1. Cabeçalho (v.1); 2. Louvor 

comunitário (v.2-4). Nesta parte há três subdivisões: a) Gritos de Louvor (v.2), b) Hino à 

Montanha Sagrada (v.3), c) Afirmação de confiança (v.4); 3. Narração da batalha e vitória 

(v.5-8); 4. Afirmação de confiança (v.9). 

Dentro deste ponto há duas subdivisões: a) Fórmula de comprovação (v.9a-c), b) 

Afirmação de confiança (v.9c); 5. Louvor comunitário (v.10-12). Aqui há três subdivisões: 

a) Descrição da adoração (v.10), b) Louvor a Javé (v.11), c) Convocação para louvar 

(v.12); 6. Convocação para a procissão (v.13-14) e 7. Confissão comunitária (v.15)101. 

Diferentemente de Gerstenberger, Bortolini, Kraus, Anderson, Kidner e Briggs 

concordam em dividir o Salmo 48 em quatro estrofes. O agrupamento dos versículos é 

quase que totalmente similares. Vejamos. 

                                                
101 Cf. Gerstenberger, 1988, p.199. 
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Bortolini faz uma abordagem mais pastoral em sua exegese dos Salmos. Ele faz a 

seguinte divisão: 1. Une Javé e Jerusalém (v.2-4); 2. Conflito entre Sião e os reis (v.5-8); 

Constatação dos romeiros (v.9-12) e 4. Convite para conhecer a cidade (v.13-15)102. 

Schökel faz uma divisão parecida com esta, mas diverge no v.9, vejamos: 1. (v.2-4); 2. 

(v.5-8); 3. (v.9); 4. (v.10-12) e 5. (v.13-15)103. 

Kraus não segue a fielmente a Crítica da Forma, mas percebe-se influências em sua 

estrutura, Kraus divide o Salmo 48 da seguinte maneira: 1. A glorificação da Cidade de 

Deus (v.2-4); 2. Descrição do ataque (v. 5-8); 3. O assombro por conhecer o poder de Javé 

(v.9-12) e 4. Exortação para fazer a procissão (v.13-15). Briggs segue uma linha parecida, 

mas não coloca título nas divisões das estrofes, porém, pode-se saber a estrutura: 1. (v.2-4); 

2. (v.5-9); 3. (v.10-12) e 4. (v.13-15)104. 

Anderson em seu estudo dos salmos faz a seguinte abordagem da divisão do Salmo 

48: 1. Significação de Jerusalém (v.1-3); 2. Descrição da hostilidade dos reis (v.4-7); 3. 

Louvor a Javé (v.8-11) e 4. A procissão (v.12-14)105. 

Derek Kidner em sua análise do Salmo 48 faz a seguinte divisão da estrutura: 1. O 

Rei residente (v.1-3); 2. Os reis em derrota total (v.4-8); 3. O coro de louvor (v.9-11) e 4. 

Passa-se revista aos baluartes (v.12-14)106. 

Algumas divisões parecem convergir entre as opiniões destes exegetas, todos 

concordam que os primeiros quatro versículos formam uma estrofe, e que seu tema é o 

louvor a Sião. A segunda estrofe tem por tema a narração de uma batalha e a derrota dos 

reis. 

Gerstenberger e Alonso-Schökel concordam em destacar o v.9, como sendo o centro 

do Salmo. A terceira estrofe traz em sua mensagem o louvor comunitário a Javé. E a quarta 

estrofe, um convite para a procissão. Gerstenberger ainda divide esta última parte em duas: 

1. Convocação para a procissão e 2. Confissão comunitária. 

                                                
102 Cf. Bortolini, 2000, p.202, 203. 
103 Cf. Schökel, 1992, p. 670-675. 
104 Cf. Kraus, 1993, p. 721, 722. 
105 Cf. Anderson, 1972, p. 367. 
106 Cf. Kidner, 1980, p. 200-202. 
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Tendo por base estas informações, podemos deduzir a seguinte proposta de divisão 

interna do Salmo 48: O Salmo possui uma divisão principal (v.1-9) e (v.10-15), podemos 

ver claramente por causa do termo hAleïs (selah) no final do v.9, este termo hAleïs (selah) 

pode significar uma pausa na música ou a elevação do tom de voz107. 

 A divisão em estrofes foi feita tendo por base a divisão sugerida por Gerstenberger. 

Tal divisão sofreu muitas alterações, mas a proposta desta pesquisa parece bem plausível. 

Segue a proposta de divisão em estrofes: 

1. Cabeçalho do Salmo (v.1) 

2. ESTROFE 1: Louvor a Sião, cidade de Deus (v.2-4) 

2.2 Louvor comunitário (v.2) 

2.3 Louvor ao Monte Sagrado, Sião (v.3) 

2.4 Afirmação de confiança (v.4) 

3. ESTROFE 2: Reportagem do conflito entre os reis e Sião (v.5-9) 

3.1 Narrativa do conflito e livramento para Sião (v.5-8) 

3.2 Afirmação de confiança (v.9) 

4. ESTROFE 3: Louvor comunitário pela vitória (v.10-12) 

4.1 Descrição da adoração (v.10) 

4.2 Louvor a ’elohim (v.11) 

4.3 Convocação para louvar (v.12) 

5. ESTROFE 4: Convocação para a procissão (v.13-15) 

5.1 Itinerário e objetivo da procissão (v.13-14) 

5.2 Confissão comunitária (v.15). 

                                                
107 Cf. Siqueira, 2010 [Texto não Publicado]. 
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A menção à cidade de Jerusalém e ao Monte Sião está em destaque nesta 

composição. Podemos perceber os termos como: “cidade do nosso Deus” (v. 2,9), “cidade 

de Javé dos Exércitos” (v. 9), “Monte Sião” (v. 3), “Monte Sagrado” (v. 2), “muralha” (v. 

14), “Templo” (v. 10) e “palácio” (v. 14). Estes são termos comuns na coleção dos 

Cânticos de Sião. 

Como vimos, o Salmo 48 é uma unidade literária por si só, pois é uma composição 

autônoma. É um texto poético. O salmo possui começo, meio e fim. E para ser de fato uma 

unidade, precisa ter uma coesão interna, os assuntos precisam ter uma clara sequência de 

conteúdos. Isto é o que vamos analisar agora. 

Percebemos que o tema do louvor aparece em todo o Salmo 48. No v.1 já no 

cabeçalho existem indicações nos vocábulos técnicos empregados, ryiH (xir) e rÙmÃzim 

(mizmor). No v.2 aparece o vocábulo lAGluḩm (mehullal), “ser louvado, elogiado ou 

festejado”. Encontramos no v.3 uma expressão de louvor ao Monte Sagrado, •Ùn hEpÃy  

(yepeh nop), “belo de altura”. No v.11 podemos encontrar a palavra hJ√liḩGt (tehillah), 

“louvor, glória, fama ou renome”, fazendo relação com o nome de £yih»lÈ' (’elohim). 

No v.15 há uma confissão comunitária, uma afirmação de louvor e reconhecimento 

pelo que Deus é para a comunidade dos filhos de Corá. “Eis! Este Deus é nosso Deus 

sempre e sempre; ele nos guiará sobre a morte”. 

No Salmo 48 existem duas estrofes cujo tema é o louvor (estrofes 1 e 3). Na estrofe 1 

há uma manifestação de louvor à Sião. Há várias frases nominais, sem verbo. Aparecem 

somente dois verbos lAGluḩm (mehullal) “louvado” (v.2) e vfidÙn (nodah) “tornar-se 

conhecido” (v.4), um verbo no particípio e outro no perfeito. Não aparecem pronomes 

pessoais e os verbos no particípio e na 3ª pessoa. 

Na estrofe 3 ocorre o verbo ˚nyiGmÊ–d (dimminu) “ponderamos, pensamos” (v.10), que 

está em 1ª pessoa do plural, envolvendo toda a comunidade nesse louvor. No v.12 

aparecem dois verbos no imperfeito singular, xam̧W«y (yismah) “alegre-se, contente-se” e 

h√ņl≈gAGt (tagelnah) “exultem”. Os verbos xam̧W«y (yismah) e h√ņl≈gAGt (tagelnah) são verbos que 
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estão no imperfeito jussivo, “o jussivo é usado para expressar vontade, desejo ou ordem de 

quem fala”108. Isto faz com que o v.12 se torne uma convocação para louvar a Javé pelos 

seus direitos. 

Uma estrofe relatando o conflito entre os reis e Sião [estrofe 2], onde vários reis se 

reuniram e avançaram contra Sião, mas chocados fugiram apressadamente. É uma 

reportagem acerca deste conflito, e testifica como Javé livrou Sião da destruição. 

Nos v.5-6 há uma sequência de seis verbos no perfeito e na terceira pessoa do plural, 

indicando uma narrativa. No v.9 há uma afirmação de confiança, dois verbos no perfeito e 

em primeira pessoa do plural, seguido pelo pronome “nosso”. 

Na quarta estrofe existe uma convocação para uma procissão. Há nos v.13-14 cinco 

verbos no imperativo, o imperativo expressa ordem. É uma ordem para realizar a 

procissão. 

Na última frase do v.14 está uma declaração do objetivo da procissão. Porque rodear, 

percorrer, contar as torres, colocar o coração e observar seus palácios? A finalidade dessa 

ordem feita por cinco verbos imperativos é descrita com um verbo no imperfeito em 

segunda pessoa do plural, ˚ŗKpasĢt (tesapru) “contardes, narrardes”. O objetivo era que os 

peregrinos percorressem a cidade e depois narrasse para seus filhos, e que seus filhos 

fizessem o mesmo nas gerações seguintes. 

 

2.5 Análise do Estilo 

O Salmo 48 apresenta o estilo poético. A principal característica de uma poesia 

hebraica, não é a rima de palavras, mas a repetição de frases. Esta repetição de frases se dá 

através de paralelismos109. 

Kraus concorda com a idéia de paralelismo na poética hebraica. Segundo ele, muito 

antes de Silva, uma característica notável da poesia hebraica é o paralelismo das linhas, 

                                                
108 Kelley, 1998, p. 165. 
109 Cf. SILVA, Cássio Murilo Dias. Leia a Bíblia como Literatura. Ferramentas Bíblicas. São Paulo: Loyola, 
2007, p. 77-82. 
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chamado por ele como parallelismus membrorum. Para Kraus o sistema de acentuação 

também pressupõe a unidade básica de uma frase, com seus acentos conjuntivos e 

disjuntivos110. 

A divisão interna do Salmo 48 foi feita em subunidades de sentido, estrofes e frases. 

Veremos a partir de agora as correspondências de sentido existentes entre as estrofes e 

entre as suas frases. 

 

2.5.1 O estilo da primeira estrofe (v.2-4) 

 A primeira estrofe do Salmo 48 é composta por sete frases: “Grande é Javé e muito 

louvado”, “na cidade do nosso ’elohim seu Monte Sagrado”, “belo de altura alegria de toda 

a terra”, “Monte Sião, extremidade do Safon”, “lugar do grande Rei”, “’elohim nos 

palácios dela” e “torna-se conhecido como refúgio”. 

É possível perceber a correspondência entre as frases desta estrofe, pois seu tema 

gira em torno de Javé e sua cidade no Monte Sião. O termo “cidade” ocorre somente uma 

vez (v.2) enquanto que “Monte” ocorre duas vezes (v.2,3). Mas o restante das frases está 

dentro do tema do Monte Sagrado, são adjetivos e substantivos a respeito do Monte de 

Javé. 

Porque Javé é grande e é muito louvado? Porque na cidade do nosso ’elohim está o 

seu Monte Sagrado. Este Monte é belo de altura, é uma elevação alta e bela, por isso é a 

alegria de toda a terra. 

O Monte Sagrado, belo de altura, é o Monte Sião. O Monte Sião é a extremidade ou 

o vértice do Monte Safon (extremo norte). Na extremidade do Safon está o lugar do grande 

Rei, e esta extremidade é o Monte Sião. Aí também está a cidade de ’elohim, o qual nos 

seus palácios, trona-se conhecido como refúgio. 

 

                                                
110 Cf. Kraus, 1993, p. 47-55; SELLIN, E.; FOHRER, G. Introdução ao Antigo Testamento. São Paulo: 
Academia Cristã, 2007, p. 60-69; BERLIN, Adele. “Introduction to Hebrew Poetry”. In. NIB – The New 
Interpreter’s Bible: A commentary in twelve volumes. Vol. IV. Nashville: Abingdon Press, 1996, p. 303-308. 
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v.2 Grande é Javé e muito louvado 

      na cidade do nosso ʾelohim seu Monte sagrado. 

                                                 v.3   Belo de altura alegria de toda a terra; 

                                                     Monte Sião, extremidade do Safon, 

                                                         lugar do grande Rei. 

v.4 ʾelohim nos palácios dela, 

       torna-se conhecido como [alto] refúgio. 

 

A primeira frase parece ser um título (v.2a) e todas as demais frases decorrem a 

partir dela. As frases seguintes explicam o porquê Javé é grande e muito louvado. A 

segunda frase (v.2b) faz um paralelo com a sexta e sétima frases (v.4) fechando a estrofe. 

A segunda frase (v.2b) até a quinta frase (v.3c), falam sobre o Monte Sião. Fala que é 

um Monte Sagrado (v.2b), que é belo de altura e alegria de toda a terra (v.3a), que este 

monte é o Monte Sião, extremidade do Safon (v.3b) e termina afirmando que a 

extremidade do Safon é o lugar do grande rei (v.3c). 

O tema central desta estrofe, ao que tudo indica, é a quarta frase “Monte Sião, 

extremidade do Safon” (v.3b). Esta frase está exatamente no centro da estrofe, o que 

indicar a existência de um quiasmo. 

 

2.5.2 O estilo da segunda estrofe (v.5-9) 

A segunda estrofe é constituída por quinze frases: “pois, eis que os reis se uniram”, 

“avançaram juntos”, “eles viram”, “então, ficaram chocados”, “apavoraram-se”, 

“apressaram em fugir”, “um tremor apossou-se deles lá”, “dores de parto como aquela que 

dá à luz”, “em vento oriental”, “destruístes os navios de Társis”, “como que ouvimos”, 

“também vimos”, “na cidade de Javé dos Exércitos”, “na cidade do nosso ’elohim” e 

“’elohim a estabeleceu para sempre. Selah”. 

É uma estrofe relativamente grande, possui quinze frases. Mas suas frases estão 

interligadas, existe uma correspondência entre elas. É um texto poético que narra um 
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grande conflito. É uma reportagem. Isto se pode verificar nas nove primeiras frases da 

estrofe (v.3-8). 

A estrofe começa com uma interjeição h≈Fnih-yi–k (ki-hinne) “pois, eis que” (v.5). 

Depois desta interjeição, há a ocorrência de seis verbos no perfeito e na terceira pessoa do 

plural (uniram, avançaram, viram, ficaram chocados, apavoraram-se e apressaram), 

indicando a ação da coalizão dos reis. A reportagem acerca do conflito inicia dizendo na 

primeira frase que os reis se uniram (v.5a). Na segunda frase diz que eles avançaram juntos 

(v.5b), houve uma coalizão entre os reis. Vemos aqui “uniram” e “avançaram juntos”. 

Na terceira frase temos a afirmação “eles viram” (v.6a), e porque eles viram, ocorreu 

um desencadeamento de ações por parte da coalizão dos reis. Na quarta frase eles, os reis, 

ficaram chocados (v.6b). Na sequência vem a quinta frase, dizendo que eles ficaram 

apavorados (v.6c) e em seguida, na sexta frase, diz que eles se apressaram em fugir (v.6d). 

Vemos aqui uma repetição de frases curtas, muitas apenas de verbos, uma sequência de 

paralelismos. 

Na sétima frase (v.7a) diz que um tremor se apossou desses reis lá, no lugar onde 

estavam posicionados. A oitava frase (v.7b) nos relata que este tremor que se apossou dos 

reis, era como as dores de parto, como as dores de uma mulher que está para dar à luz. 

Vemos, então, na nona frase (v.8a) que com um vento oriental, Javé destruiu os navios de 

Társis (v.8b). Poderia ser nestes navios que os reis avançavam contra Sião? 

A décima primeira frase (v.9a) parece uma constatação da ação de Javé em favor de 

Sião, ela diz “como que ouvimos”. A sequência está na décima segunda frase (v.9b) 

“também vimos”. Não somente ouviram dizer, mas viram com seus próprios olhos a ação 

de Javé. 

A décima terceira frase (v.9c) diz que a comunidade ouviu e viu da cidade de Javé 

dos Exércitos. Esta frase se repete com algumas alterações na décima quarta frase (v.9d) 

“na cidade do nosso ’elohim”. A segunda estrofe termina com a décima quinta frase (v.9e) 

afirmando que Deus estabeleceu a sua cidade, que está no Monte Sião, para sempre. E 

conclui esta primeira sequência de duas estrofes com o termo hebraico litúrgico hAles 

(Selah). 
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5 Pois, eis que, 

os reis se  uniram, 

                avançaram juntos. 

          6 Eles        viram, 

 então,      ficaram chocados; 

                apavoraram-se, 

                apressaram em fugir. 

           7 [Um]     tremor apossou-se deles lá; 

                dores de parto como aquela que dá a luz. 

8 Em vento oriental, 

      destruíste os navios de Társis. 

9 Como que    ouvimos 

      também    vimos, 

        na cidade de Javé dos Exércitos, 

        na cidade do nosso ʾelohim; 

       ’elohim a estabeleceu para sempre. Selah. 

 

Tudo o que está dito nesta estrofe, segue depois da interjeição h≈Fnih-yi–k (ki-hinne). Que 

chama a atenção para as palavras que serão ditas a seguir. Então o salmista narra a 

investida dos reis e como eles fugiram, depois de terem visto algo. Seria este vento oriental 

que destruiu os navios de Társis? O texto não nos deixa claro. O fato é que depois que eles 

viram, eles ficaram chocados, apavorados e fugiram apressadamente. 

No v.9 percebe-se claramente uma afirmação de confiança, pelo livramento da 

cidade de ’elohim. Pois a cidade foi estabelecida pelo próprio Deus para sempre. Ela terá 

sempre a proteção de Deus. 
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2.5.3 O estilo da terceira estrofe (v.10-12) 

Esta é a terceira estrofe. Ela é composta por sete frases: “Ponderamos, ó ’elohim, tua 

bondade, no meio do teu Templo”, “como teu nome, ó ’elohim,”, “assim teu louvor sobre 

os limites da terra”, “tua direita está cheia de justiça”, “alegre-se Monte Sião”, “exultam 

filhas de Judá” e “por causa dos teus direitos”. 

Esta estrofe é marcada pelo louvor comunitário. Na primeira frase desta estrofe 

(v.10) é marcada pelo verbo na primeira pessoa do plural “ponderamos”. Esta frase poderia 

ser dividida em duas, mas a segunda é subordinada à primeira. A segunda frase (v.11a) faz 

referência ao nome de ’elohim, não é utilizado o nome Javé. 

A terceira frase (v.11b) está ligada à segunda, pois aparece o termo §E–k (ken) “assim”. 

A frase continua como uma explicação da primeira. “Como teu nome, ó ’elohim” §E–k (ken) 

assim  “teu louvor sobre os limites da terra”. A quarta frase (v.11c) fecha a afirmação 

iniciada no início do v.11, “tua direita está cheia de justiça”, qÂdec (sedeq). 

As frases do v.12 é uma convocação para louvar, ocorrem dois verbos no imperfeito. 

Os verbos no imperfeito também podem assumir a posição de ordem. Assim, na primeira 

frase (v.12a) temos “alegre-se Monte Sião” e na sequência a segunda frase (v.12b) 

“exultem filhas de Judá”. 

Esta é a convocação para louvar, tanto para Sião como para as filhas de Judá. Mas 

este louvor tem um motivo, uma justificativa. Na terceira frase (v.12c) está escrito “por 

causa dos teus direitos”, ßyeXAKp̧Him (mixpateyka). Dois termos que possuem o mesmo campo 

semântico, qÂdec (sedeq) “justiça” e XAKp̧Him (mixpat) “direito”. 

 

10 Ponderamos, ó ʾelohim, tua bondade, 

                              no meio do teu templo. 

11 Como teu nome, ó ʾelohim, 

              assim teu louvor sobre os limites da terra; 

                tua direita está cheia de justiça. 
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12 Alegre-se     Monte Sião, 

              exultem     filhas de Judá, 

            por causa dos teus direitos. 

 

Encontramos nesta estrofe três termos que tem o mesmo campo semântico: d’s’x 

(hesed) bondade (v.10a), qÂdec (sedeq) justiça (v.9c) e XAKp̧Him (mixpat) direito (v.12c). O 

louvor comunitário desta comunidade está baseado na bondade, na justiça e no direito. 

Louvar a Deus pelo direito da comunidade e pela justiça e bondade de Javé. 

 

2.5.4 O estilo da quarta estrofe (v.13-15) 

A quarta estrofe é marcada pela convocação para a procissão e é formada por oito 

frases: “rodeai Sião”, “percorrei-a”, “contai suas torres”, “colocai vosso coração para sua 

muralha”, “observai seus palácios”, “para contardes para a geração seguinte”, “eis! Este 

Deus é nosso Deus sempre e sempre” e “ele nos guiará sobre a morte”. 

Esta é a última estrofe do Salmo 48, ela é um fechamento, a conclusão de tudo o que 

foi dito anteriormente. É uma convocação para a procissão, possivelmente um dos 

momentos mais importantes da peregrinação a Jerusalém. A estrofe possui frases curtas 

com cinco verbos no imperativo, isto realmente indica uma convocação. 

Na primeira frase (v.13a) o primeiro de uma sequência de verbos no imperativo 

“rodeai Sião”. Sião pode ser o Monte ou significar a cidade de Jerusalém. A primeira ação 

da procissão é rodear Sião. 

Em seguida vem a segunda frase (v.13b) “e percorrei-a”, esta frase parece estar 

subordinada à primeira por causa da conjunção w vav. Era para rodear e percorrer. O 

segundo verbo está fortalecendo ou enfatizando o primeiro, na ação de rodear Sião. 

A terceira frase desta estrofe (v.13c) diz “contai suas torres”. A ordem era a de 

rodear Sião e contar suas torres. Seriam as torres da muralha? Da cidade? Do Templo? 

Depois disse, vem a quarta frase (v.14a) dizendo “prestem atenção para a muralha”. Aqui 
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temos algo que merece atenção, um verbo e um substantivo £eķ–bil ˚tyiH (xitu lebkem), 

literalmente significa “colocai vossos corações”, mas quando aparecem juntos, nesta 

sequência, passa a significar “prestar atenção”, “atentar” ou “considerar”. Enquanto a 

comunidade que estava em peregrinação rodeava Sião, era para prestar atenção em suas 

muralhas. 

A quinta frase (v.14b) traz o último verbo imperativo de um grupo de cinco verbos. 

Nesta frase diz “observai seus palácios”, o verbo ˚ģ–saKp (passgu) pode ser traduzido também 

por visitar. Desta forma seria uma ordem para visitar os palácios que havia em Sião. Em 

seguida vem a sexta frase (v.14c). 

Esta frase é uma explicação do porque fazer todas as ações indicadas nos verbos 

imperativos. Ela apresenta o objetivo, a finalidade de tudo o que foi indicado na procissão, 

“para contardes para a geração seguinte”. O objetivo era o de ter tudo na memória para que 

ao retornar para suas casas, possam contar o que viram para seus filhos. 

As últimas duas frases desta estrofe formam uma confissão comunitária. Na sétima 

frase (v.15a) há a interjeição yi–k (ki) “eis!”, “atenção!”. Isto indica que as palavras seguintes 

são importantes e que todos deviam prestar maior atenção. Após o yi–k (ki) vem a afirmação 

“este Deus ’elohim é nosso Deus ’elohim sempre e sempre”. As frases finais do Salmo 48, 

diz que este Deus que fez todas estas coisas, ele é nosso Deus. 

E finalmente a oitava frase (v.15b) que traz um verbo no imperfeito, “ele nos guiará 

sobre a morte”. O Salmo finaliza com esta confissão de fé, de que Deus os livraria da 

morte, fazendo-os passar sobre ela. Mesmo que o perigo fosse mortal, Javé era poderoso 

para trazer o livramento. 

 

13  Rodeai Sião 

    e percorrei-a, 

      contai suas torres. 

 14 Colocai vossos corações para sua muralha, 

      observai seus palácios; 

                para contardes para a geração seguinte. 
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 15 Eis! 

 Este Deus [é] nosso Deus sempre e sempre; 

                  Ele       nos guiará       sobre a morte. 

 

 

2.6 Considerações sobre o Gênero Literário 

Nosso objetivo agora é identificar o gênero literário do Salmo 48. Quanto a este 

assunto, grande parte dos exegetas tece seus comentários, e propõe gêneros e indica 

possibilidades. 

Não parece haver tantas dificuldades em identificar o gênero literário do Salmo 48, 

pois a maioria dos exegetas, estudados para compor esta pesquisa, concorda ser este salmo 

do grupo dos Cânticos de Sião111. Para Kraus o Salmo 48 pertence ao gênero dos Cânticos 

de Sião, assim como o Salmo 46, 76 e 87. Estes salmos apresentam Deus como morador e 

protetor de Sião112.  

Gerstenberger concorda em classificar o Salmo 48 como um Cântico de Sião, mas 

ele aponta para outra sugestão. Segundo ele, o salmo é uma composição litúrgica, expressa 

louvor e confiança. Seus autores e músicos provavelmente pertenciam à mesma 

comunidade religiosa, desta forma este salmo poderia ser classificado também como Hino 

Comunitário113. 

Gunkel propõe classificar o Salmo 48 como um hino e como um Cântico 

Escatológico de Sião. Segundo Gunkel, Javé mesmo se revela como refúgio. Ele marcha 

contra os inimigos como numa marcha triunfal e segue em direção a vitória. Existe louvor 

e agradecimento pela salvação, e todos cantam alegremente, por causa da justiça, bondade 

e direito, providenciados por Javé114. 

                                                
111 Cf. WEISER, Arthur. Os Salmos. São Paulo: Paulus, 1994, p. 281. 
112 Cf. Kraus, 1993, 699, 722. 
113 Cf. Gerstenberger, 1988, p. 194,199,202. 
114 Cf. Gunkel, 1998, p. 251,261. 
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Tanto Bortolini como Kidner concordam em classificar o Salmo 48 como Cântico de 

Sião115. Schökel tem uma opinião diferente. Ele nem menciona a expressão Cântico de 

Sião. Para ele, o Salmo 48 pode ser classificado como um hino comum ou como um hino 

de Ação de Graças pelo livramento de um ataque do inimigo116. 

Como vimos, a maioria dos exegetas analisados concordam com a classificação de 

gênero literário Cântico de Sião. Podemos concordar com estes exegetas por três motivos: 

1. O Salmo 48 é um cântico; 2. O tema principal é o Monte Sião; 3. Há afirmações de que 

Deus estabeleceu Jerusalém para sempre e sempre. O Salmo não deixa dúvidas quanto ao 

seu gênero literário. É um Cântico de Sião. 

 

2.7 Lugar 

Continuamos a caminhada desta pesquisa, agora analisando o lugar onde foi 

composto o Salmo 48. Existem discordâncias entre exegetas quanto ao sitz im leben, o 

lugar vivencial deste Salmo. Mas pelas entrelinhas do texto poderemos encontrar indícios 

que nos levem ao lugar e em quais circunstâncias ele foi escrito. 

Este salmo pertence ao grupo dos Cânticos ou Hinos de Sião, como um cântico ou 

um hino, obviamente ele estaria estreitamente ligado ao culto. No pós-exílio este salmo foi 

de fato utilizado no culto do Segundo Templo, o próprio cabeçalho posto no salmo possui 

indicações musicais. Tais cabeçalhos foram incluídos pelos levitas do Segundo Templo117. 

Gerstenberger afirma que o Salmo 48 possui características de um hino comunitário, 

devido à ocorrência de pronomes e verbos em primeira pessoa do plural. Para ele o Salmo 

foi originalmente um hino de adoração da comunidade judaica primitiva, possivelmente 

pós-exílica118. 

                                                
115 Cf. Bortolini, 2000, p. 202; Kidner, 1980, p. 200. 
116 Cf. Schökel, 1992, p. 669. 
117 Cf. SIQUEIRA, Tércio M. Apontamentos sobre a coleção Salmos para Asaf. 2011. [Texto não publicado]. 
118 Gerstenberger, 1988, p. 202. 
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Segundo Kraus, o Salmo 48 é um Cântico de Sião, expresso em forma de hino, e 

louva a glorificação da cidade de Deus, a indestrutibilidade e o seu esplendor. Kraus diz 

que este salmo possivelmente está na época pré-exílica119. 

Bortolini diz que este salmo é fruto de uma romaria, e é marcado pela alegria e 

superação de um terrível conflito. Está, portanto, no contexto do culto, da liturgia120. Para 

Goulder o salmo em questão pertence ao contexto litúrgico e era utilizado durante os 

festivais em Israel. Que celebrava a cidade de Deus, indestrutível121. 

O Salmo é marcado por verbos e pronomes em primeira e segunda pessoa do plural: 

“cidade do nosso ’elohim” (v.2), “como que ouvimos” (v.9), “também vimos” (v.9), “na 

cidade do nosso ’elohim” (v.9), “ponderamos, ó ’elohim” (v.10), “para contardes” (v.14), 

“nosso Deus” (v.15) e “ele nos guiará” (v.15). Isto indica inclusão de um número maior de 

pessoas, o envolvimento de uma comunidade de culto. 

O Salmo 48, portanto, é um cântico, cujo lugar vivencial é o culto, pois além de 

possuir pronomes e verbos em primeira e segunda pessoa do plural, ele também possui 

uma linguagem religiosa, típica de culto. Os termos: “cântico e salmo” (v.1), “muito 

louvado” (v.2), “selah” (v.9), “no meio do teu Templo” (v.10), “assim teu louvor” (v.11), 

“este Deus é nosso Deus” (v.15) e “ele nos guiará sobre a morte” (v.15). 

Temos também neste salmo termos que indicam o Templo de Jerusalém como lugar 

vivencial. Termos e expressões como: “seu Monte Sagrado” (v.2), “Monte Sião” (v.3), “no 

meio do teu Templo” (v.10) e “observai seus palácios” (v.14). Todos estes termos e 

expressões apontam direta ou indiretamente para o Templo de Jerusalém. 

Os filhos de Corá são levitas do Norte, da região de Efraim Manassés e Dã. É 

possível encontrar na colação de Salmos dos filhos de Corá, influências da teologia ou da 

geografia do Norte, Israel. No SL 42.7 fala do Jordão, do monte Hermom e do outeiro de 

                                                
119 Cf. Kraus, 1993, p. 722,723. 
120 Cf. Bortolini, 2000, p.203. 
121 Cf. Goulder, 1982, p. 151-180. 
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Mizar. No Sl 46.3,4 fala sobre montes e mares, possivelmente referências ao monte 

Carmelo e o mar. O próprio Sl 48.3 fala do monte Safon122. 

Estes termos pertencem ao lugar de culto, são palavras que evidenciam a celebração 

religiosa. O lugar vivencial do Salmo 48 baseado na opinião de alguns exegetas e baseado 

na análise minuciosa do salmo em questão, podemos propor que o sitz im leben deste 

salmo é o culto no Templo de Jerusalém. 

 

2.7.1 Data 

De modo geral, é difícil de estabelecer uma datação para os salmos, pois cada salmo 

é uma composição autônoma. Assim como os demais salmos, a data do Salmo 48 é 

bastante discutida. Não há consenso entre os exegetas. Pois desde épocas antigas o povo de 

Israel já possuía cânticos, os quais eram utilizados em celebrações e festividades nacionais. 

Pode-se comprovar isto através dos seguintes textos (Ex 15.1-18; Jz 5; Sl 68). Tais cânticos 

passaram a incorporar o hinário no período em que o Templo já estava construído123. 

Segundo Gerstenberger, o conceito e a ideologia de Sião, como Jerusalém sendo o 

centro absoluto da terra, não são discerníveis no período pré-exílico. Os acontecimentos 

relatados no Salmo 48 devem ser uma formação ideológica mítica do ataque assírio a Judá 

e Jerusalém, do qual Jerusalém saiu ilesa. Provavelmente este salmo é uma composição 

pós-exílica, originalmente da comunidade judaica primitiva de adoração124. 

Bortolini acredita que a referência a um ataque promovido por uma reunião de reis, 

pode ser uma indicação da tentativa de ataque feita por Senaqueribe, em 701 a.C. Embora 

seja difícil definir com exatidão quais foram estes reis que se uniram contra Jerusalém. O 

ataque frustrado da Assíria contra Jerusalém, segundo ele, parece ser o mais provável125. 

A derrota de Senaqueribe parece a mais provável para este salmo, conforme Alonso 
                                                
122 Cf. RENDSBURG, Gary A. Linguistic Evidence for the Northern Origin of Selected Psalms. Number 43. 
Monograph Series. Georgia: Scholars Press, 1990, p. 53. 
123 Cf. GERSTENBERGER, Erhard. Os Gêneros dos Salmos no Antigo Testamento – Introdução e Salmos de 
Lamentação. Salmos 22 a 88. São Leopoldo: Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana do Brasil, 1982, p. 7. 
124 Cf. Gerstenberger, 1988, p. 201,202. 
125 Cf. Bortolini, 2000, p. 203. 
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Schökel. Ele concorda com Bortolini a respeito da dificuldade de se definir uma datação e 

saber de fato quem foram esses reis que se uniram contra Jerusalém, já que Jerusalém foi 

por várias vezes alvo de ataques de povos inimigos126. 

Para Kraus, o Salmo 48 é uma composição pré-exílica, porém não faz nenhuma 

referência à tentativa de ataque assírio contra Jerusalém. Segundo Kraus, os 

acontecimentos relatados neste salmo, podem ser relatos míticos dramáticos, que exaltam 

Jerusalém como a cidade de Javé, que jamais é destruída127. 

Porath escreveu um artigo sobre o Salmo 48 e sua possível relação com a mitologia 

cananeia. Neste artigo, ele parece não estabelecer uma data para o salmo, mas afirma que 

ele provavelmente faz menção ao ataque assírio a Jerusalém. Segundo Porath, a Teologia 

de Sião se fortaleceu a partir destes acontecimentos, que elevaram Jerusalém ao status de 

Cidade de Deus128. 

De acordo com as análises realizadas no Salmo 48, podemos chegar a uma data, 

ainda que aproximada, para a composição deste salmo. A partir de uma análise literária do 

salmo propomos duas hipóteses: 

1. O salmo poderia ser datado na época do rei Josafá, o 4º rei de Judá (meados do 

séc. IX a.C.). Levando em conta o relato de 2Cr 20.1-30, que narra um grave conflito 

gerado a partir da união de alguns reinos: Amom, Moabe e Monte Seir (cf. 2Cr 20.10,22). 

Em 2Crônicas 20.2 diz que uma grande multidão estava vindo contra Jerusalém, do 

além mar e da Síria. O texto diz que Josafá se pôs diante do povo e do Templo e orou a 

Javé (2Cr 20.5-12). Diz então que o Espírito de Javé veio sobre os levitas, filhos de Asafe, 

dizendo que a guerra era de Javé (2Cr 20.15-17). 

Então Josafá convocou os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraítas, para que 

louvassem a Javé em voz muito alta. Então os levitas se vestiram com suas vestes e seus 

ornamentos sagrados e marcharam diante do exército de Josafá, louvando a Javé. 
                                                
126 Cf. Schökel, 1992, p. 672; Noth, 1966, p. 248-250. 
127 Cf. Kraus, 1993, p. 722,723. 
128 Cf. PORATH, Renatus. “Fragmentos do diálogo inter-religioso na Bíblia Hebraica ou a absorção do 
imaginário ugarítico no culto jerusalemita”. Em: Estudos de Religião 31. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo: 
UMESP, 1985, p. 12-33. 
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Enquanto os levitas entoavam louvores a Javé, os exércitos inimigos foram 

destruídos numa emboscada posta por Javé. Quando O exército de Josafá chegou ao alto, 

olhou e viu o exército de corpos mortos, percebeu então que Javé lutou por eles (2Cr 

20.18-26). Jerusalém foi salva do ataque de reis inimigos, e segundo o cronista, os coraítas 

estavam exercendo suas funções de levitas cantores durante este acontecimento. 

2. O salmo 48 pode ser datado na época do Rei Ezequias, o 13º rei de Judá (entre os 

séc. VIII e VII a.C.). Esta hipótese é a mais aceita pelos exegetas estudados nesta pesquisa. 

Tanto Alonso-Schökel, como Bortolini e Porath, mesmo que não façam uma afirmação 

categórica acerca da data, aceitam que a possibilidade mais provável é a época do Rei 

Ezequias, na tentativa frustrada de Senaqueribe em invadir e destruir Jerusalém, em 701 

a.C129. 

A Assíria estava se asenhorando do mundo conhecido da época. Segundo Donner, 

desde 738 a.C. Israel já estava em estado de vassalagem ao império assírio130. Em 724 a.C. 

Oseias, rei de Israel, rompeu sua fidelidade como vassalo da Assíria, suspendendo o 

pagamento de tributo a Salmaneser V. 

Nesta época Oseias passou a fazer contatos diplomáticos com o Egito, com a 

finalidade de receber uma cobertura política e militar (2Rs 17.4). Salmaneser V não 

demorou em subjugar de forma violenta as ações de Oseias. Samaria ainda resistiu por três 

anos ao sítio assírio, mas em 722 a.C., após a morte de Salmaneser V, Sargom II invadiu 

com seu exército a Samaria e a destruiu. Quando os assírios invadiram e destruíram o 

Reino do Norte, Ezequias já estava como Rei em Judá.  

Ezequias, segundo Donner, tornou-se spiritus rector da coalizão antiassíria. A idéia 

era fazer aliança com o Egito. Durante este período, Senaqueribe (705 aC) sucessor de 

Sargon II, estava mais preocupado em fortalecer suas fronteiras com a Babilônia, Elã e 

com os povos montanheses da região de Zagros131. 

                                                
129 Ludovico Gamus também concorda com esta posição, embora ele também cite a primeira possibilidade do 
período de Josafá, séc. IX a.C. Cf. GAMUS, Ludovico. “Meditando em tua misericórdia no meio do teu 
Templo (Sl 48)”. Em: Estudos bíblicos: Salmos de Coré. Nº76. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 60. 
130 Cf. DONNER, Herbert. História de Israel e dos Povos Vizinhos. Vol. 2. “Da época da divisão do reino até 
Alexandre Magno”. São Leopoldo: Sinodal, 2004, p. 349-354. 
131 Cf. Donner, 2004, p. 369-372. 
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Esta coalizão antiassíria não funcionou como o planejado, o próprio profeta Isaías 

havia alertado acerca disso. Em 701 a.C. Senaqueribe iniciou sua ofensiva para subjugar as 

cidades rebeldes, iniciando pelas cidades filistéias de Ascalom e Ecrom. Em seguida 

Senaqueribe enfrentou as formações militares egípcias e as venceu. Depois disso se voltou 

contra Judá conquistando muitas de suas cidades. Formou um grande cerco de sítio contra 

Jerusalém132. 

Em 2Rs 19.14-19 Ezequias pede a Javé que veja a afronta de Senaqueribe e que os 

livre das mãos dos assírios. Então Javé fala por intermédio do profeta Isaías (2Rs 19.32-

34): 

“32 Pelo que assim diz o SENHOR do rei da Assíria: 
Não entrará nesta cidade, 

nem lançará nela flecha alguma, 
não virá perante ela com escudo, 

nem há de levantar tranqueiras contra ela. 
33 Pelo caminho por onde vier 

por esse mesmo voltará; 
mas, nesta cidade, não entrará, diz o SENHOR. 

      34 Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, 
por amor de mim e por amor de meu servo Davi”. 

 

O texto bíblico narra este conflito entre os assírios e Jerusalém (2Rs 18-19; Is 37), 

também o modo como Javé livrou Jerusalém da destruição pelos assírios. Estes 

acontecimentos devem ter fortalecido o que depois foi chamado de Teologia de Sião. A 

ideologia de que Jerusalém é a cidade de Deus, que jamais seria destruída. 

Estas duas hipóteses são as mais plausíveis. Sabemos que a teologia de Sião é pré-

exílica, do período da monarquia, depois da época do reinado de Davi. Já que foi Davi 

quem conquistou Jerusalém das mãos dos Jebuseus e a tornou o centro político e religioso 

de Israel133. 

O Salmo 48 provavelmente foi escrito no período pré-exílico, e que relata os 

acontecimentos da época do Rei Ezequias (séc. VIII e VII a.C.). Este salmo sofreu 

                                                
132 Cf. Noth, 1966, p. 248-250; Donner, 2004, p. 372-374. 
133 Cf. Noth, 1966, p. 248-250. 
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releituras pós-exílicas, quando a Teologia de Sião ressurgiu com força. Percebemos termos 

e expressões que se refere não só a Israel, como: “toda a terra” (v.3), “sobre os limites da 

terra” (v.11). Estas expressões são utilizadas no pós-exílio, no período da literatura 

apocalíptica. 

 

2.7.2 Autoria 

Outro assunto que não é fácil de lidar no livro dos Salmos é a autoria de cada um 

deles. A pergunta sobre quem escreveu os salmos, ainda não se calou para muitos dos 

salmos. No caso do Salmo 48, existe uma indicação no seu cabeçalho, assim como no 

cabeçalho de outros 10 salmos, a inscrição “para os filhos de Corá”. 

Segundo Siqueira os filhos de Corá eram “uma família de cantores levitas que 

serviam ao culto celebrado fora de Jerusalém”134. Existe esta suspeita devido a emoção 

causada pelas visitas ao Templo de Jerusalém nas festas anuais, isto pode ser percebido nos 

Salmos 42-43; 48 e 84.  

Mas os filhos de Corá foram de fato os autores do Salmo 48? A expressão “filhos de 

Corá” ocorre em Ex 6.24 e em Nm 26.11, além dos cabeçalhos dos salmos (42-49; 84; 85; 

87; 88). Esta expressão, no singular xfirOøq-§’Jb (ben Corá), filho de Corá, ocorre duas vezes 

(1Cr 6.22; 9.19). Temos aqui textos pré-exílicos e pós-exílicos, isto indica que havia 

descendentes de Corá nestes dois períodos. 

 Uma lista de levitas da época do rei Ezequias que aparece em 2Cr 29.12-14, há a 

menção dos filhos dos coatitas, dos meraritas e dos gersonitas. Os nomes dos coatitas, 

Maate, Amasai, Joel e Azarias, todos aparecem na descendência de Corá e 

conseqüentemente, de Levi. Portanto, havia descendentes de Corá na época de Ezequias, 

segundo o cronista. Estes poderiam ser chamados “filhos de Corá”? 

É difícil afirmar se foram ou não de fato os “filhos de Corá” os autores do Salmo 48. 

Não há como comprovar por outras fontes tal questão. Mas o que se pode afirmar com 

certa segurança, é que um grupo de levitas cantores preservou a tradição de Corá, ou dos 
                                                
134 SIQUEIRA, Tércio Machado. “A saudade de Jerusalém (Sl 42-43)”. Em: Estudos Bíblicos: Salmos de 
Coré. Nº 76. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 12,13. 
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filhos de Corá, e que compuseram este salmo em sua homenagem ou em memória dos 

filhos de Corá. Esta hipótese pode ser a mais plausível. 

 

2.7.3 Contexto Histórico 

Para compreendermos o contexto histórico do Salmo 48, faz-se necessário voltarmos 

um pouco na história de Israel. Teremos como ponto de partida o final do reinado de 

Salomão, ainda no séc. X a.C. 

De acordo com 2Rs 12.4 Salomão pôs uma dura servidão sobre as tribos do Norte, 

em sistema de corvéia, trabalhos forçados. Isto causou incômodo nas tribos do Norte (1Rs 

5.13-18). Salomão impôs trabalhos forçados com a finalidade de construir o Templo em 

Jerusalém (1Rs 9.15-23). Salomão também pôs Jeroboão sobre o trabalho forçado da casa 

de José (1Rs 11.28). Isto fez com que durante o reinado de Salomão houvesse uma crise na 

confederação tribal, principalmente entre as dez tribos do Norte e as tribos do Sul, mais 

especificamente, Judá e Jerusalém135. 

Quando Salomão morreu, seu filho mais velho Roboão assumiu o trono (1Rs 11.43). 

Quando Roboão assumiu o trono de seu pai Salomão, o reino já estava em crise há algum 

tempo e o perigo de uma divisão era iminente. Antes mesmo de Salomão morrer, o profeta 

Aías predisse que Jeroboão reinaria sobre as dez tribos do Norte, Israel (1Rs 11.26-40). 

O estopim da divisão do reino foi o desacordo entre Roboão e os líderes das tribos do 

Norte.136 Roboão já era rei em Jerusalém e Judá, agora precisava ser aclamado rei sobre as 

tribos do Norte. Numa reunião em Siquém com os líderes das tribos de Israel. As tribos 

nortistas queriam que Roboão aliviasse o jugo que Salomão impôs sobre eles, se ele o 

fizesse, seria aclamado rei sobre Israel (1Rs 12.1-15)137. 

Roboão não deu ouvidos aos seus conselheiros mais experientes, mas ouviu os seus 

conselheiros mais novos, os quais ele mesmo havia escolhido. A decisão de Roboão e seus 

conselheiros mais novos foi a de manter altos tributos e o trabalho forçado. Roboão disse: 

                                                
135 Cf. Noth, 1966, p. 213-216. 
136 Cf. Cazelles, 2008, p. 160. 
137 Cf. Noth, 1966, p. 217. 
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“meu pais os castigou com açoites; eu, porém, vos castigarei com escorpiões” (1Rs 

12.14)138. 

Após essa reunião frustrante, as tribos do Norte aclamaram Jeroboão como seu rei 

(1Rs 12.16-20), e diziam: “que parte temos nós com Davi?” (1Rs 12.16). O novo rei de 

Israel foi, então, Jeroboão I (927 a 907 a.C.). Ele reinou sobre Israel que manteve uma 

postura quase que anti-Sul, pois afirmavam “que parte temos nós com Davi?”139. 

Não demorou muito e Jeroboão fez dois bezerros de ouro, e disse: “vês aqui teus 

deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito!”, e pôs um no santuário em Betel e 

outro em Dã (1Rs 12.28, 29)140. Como que de forma irônica, Jeroboão repete a frase quase 

que exata que o povo disse no deserto, quando Arão fez o bezerro de ouro, “são estes, ó 

Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito” (Ex 32.4,8). 

O cronista diz que Jeroboão expulsou os levitas e sacerdotes que estavam nas terras 

de Israel, de modo que recorreram a Roboão. Então os levitas e os sacerdotes que estavam 

no território de Israel, desceram para Judá e Jerusalém. Os levitas do Norte agora estavam 

no Sul (2Cr 11.13-17; 13.8,9; 30.10-12). Esta narrativa da expulsão dos levitas e sacerdotes 

do Norte não aparece em outros livros históricos, como os 1 e 2 Reis. 

A expulsão dos levitas e sacerdotes do Norte é uma das hipóteses para explicar as 

influências nortistas em Judá e Jerusalém. Outra hipótese é a do período assírio, quando 

alguns grupos de levitas e sacerdotes de Israel desceram para Judá e Jerusalém fugindo da 

destruição do Norte. 

Analisando esta segunda hipótese, podemos continuar a história de Israel até sua 

queda, em 722 a.C. Esta hipótese parece mais possível, pois assim poderemos compreender 

as influências cananeias nos cânticos de Sião, mais especificamente, no grupo dos salmos 

para os filhos de Corá. 

O reino do Norte possuía vários acessos a outros territórios, fosse pelo Mar 

Mediterrâneo ou pelo cruzamento de estradas. Fazia fronteira com a Síria, estava próximo 

                                                
138 Cf. Donner, 1997, p. 273-281. 
139 Cf. Cazelles, 2008, p. 160. 
140 Cf. Donner, 1997, p. 281-284. 
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da Fenícia, fazia fronteira na Transjordânia setentrional com os arameus de Damasco e na 

Transjordânia meridional com os moabitas141. 

No território de Israel havia muitas cidades cananeias, com as quais as tribos do 

Norte tiveram que conviver. Nas tribos de Efraim e de Manassés ficaram muitas cidades 

cananitas, com as quais os israelitas tiveram que conviver, sujeitando-os a trabalhos 

forçados (Js 16.10; 17.12,13). Por exemplo, Gezer (Efraim) e Taanaque (Manassés) eram 

cidades cananeias que foram indicadas para que os levitas de Coate habitassem (Js 16.10; 

17.11,12; 21.21,25)142. 

Os levitas de Coate, os filhos de Corá, habitaram nas terras de Efraim e Manassés, e 

grupos de levitas desta família, habitaram em meio aos cananeus. Isto, conforme Lotman 

pode ter causado contato entre as culturas e religiões. Quando isso acontece, ocorre uma 

troca entre ambos, uma reinterpretação de fragmentos de cultura e religião de um e do 

outro143. 

Além deste contato com os cananeus, antes dos grupos de levitas e sacerdotes 

descerem fugidos para Judá e Jerusalém, outros acontecimentos ocorreram. Na época de 

Onri, rei de Israel (séc. IX a.C.), havia grande conflito entre a religião cananeia de Ba’al, e 

a religião israelita, que exigia a exclusividade de Javé em Israel. É neste contexto que no 

Norte surge o profeta Elias e Eliseu144. 

Parece que a convivência entre Israel e os cananeus em muitos casos era pacífica. 

Eles podiam negociar entre si, inclusive comprar e vender terrenos, o que para os costumes 

israelitas não era tão comum. O rei Onri comprou por dois talentos uma terra particular, 

uma colina, de um cananeu, e construiu ali uma cidade, chamando-a de Samaria, nome 

oriundo de Semer, o que era dono da terra (1Rs 16.24)145. 

Quando Onri morreu, seu filho Acabe assumiu o trono do reino de Israel (1Rs 16.29-

                                                
141 Cf. Donner, 1993, p. 300. 
142 Cf. Donner, 1993, p. 307. 
143 Cf. LOTMAN, Iuri. As três funções do texto, In: Por uma teoria semiótica da cultura. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2007, p. 13-26; Idem. “La semiótica de La cultura y concepto del texto”, In: Escritos 9. 1993, 
p. 15-20. 
144 Cf. Noth, 1966, p. 216,217. 
145 Cf. Donner, 1993, p. 308. 
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34). Acabe se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios (sidônios era um termo 

genérico para “fenícios”), e passou a servir a Ba’al. Em seguida Acabe construiu um centro 

religioso em Samaria, chamado de lava–bah tyE–b (beit haba‘al), “casa de Ba‘al” (cf. 1Rs 

16.31-33). 

Jezabel sendo uma princesa veio com sua comitiva. Servos e servas, sacerdotes, 

ídolos, etc. O templo a Ba’al construído em Samaria passou a ser um tipo de santuário 

central para os cananeus. O profeta itinerante Elias, de Tisbe, na Transjordânia, foi uma 

figura central da resistência israelita contra a política de Acabe146. 

Jezabel favoreceu a expansão e o fortalecimento da religião cananeia em Israel. Os 

quatrocentos e cinquenta profetas de Ba’al, comiam na mesa de Jezabel (1Rs 18.19). O 

grande confronto entre os quatrocentos e cinqüenta profetas de Ba’al e Elias no alto do 

Carmelo, é um indício da força que passou a ter a religião cananeia. 

O povo estava dividido Ba’al e Javé. Elias então grita: “se se Javé é Deus, servi-o, 

mas, se é Ba’al, servi-o. Porém o povo nada lhe respondeu”. Mas quando Javé respondeu 

com fogo no altar, o povo gritou: “Javé é Deus! Javé é Deus!” (1Rs 18.19-40). 

As campanhas assírias foram chegando às proximidades da Palestina. Ainda no séc. 

IX a.C. os assírios já estavam em conflito com as cidades de Damasco, Síria. No séc. VIII 

a.C. tanto Damasco como Israel estavam no estágio 1 de vassalagem assíria. Em 734 a.C. 

desencadeou a conhecida Guerra Siro-efraimita, uma força de resistência antiassíria, uma 

coalizão Israel (rei Peca) e Síria (Rezim). Acaz, rei de Judá, preferiu não se envolver. 

Esta resistência antiassíria não durou muito tempo, Damasco se tornou uma 

província assíria e em 722 a.C. Israel foi destruído. Samaria foi desabitada e trouxeram 

povos de outras nações para habitarem em Samaria. Aí estava o fim do reino de Israel. 

É possível que durante os anos turbulentos que Israel estava passando, devido aos 

conflitos com os assírios e a vassalagem, muitos levitas e sacerdotes do Norte desceram 

para Judá e Jerusalém, para fugir do terror assírio. Desta forma, levitas das famílias de 

Coate e de Gerson devem ter descido para o Sul, e entre elas poderia estar a família dos 

filhos de Corá e também de Asafe. 
                                                
146 Cf. Noth, 1966, p. 227; Donner, 1993, p. 312,313. 
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Tanto Asafe como os filhos de Corá vieram do Norte com suas tradições e teologias, 

e passaram a viver em Judá e Jerusalém. Por isso se percebe influências nortistas e sulistas, 

principalmente jerusalemitas, nos salmos compostos pelas famílias de Asafe e dos filhos de 

Corá. 

Existem evidências de que famílias de levitas dos filhos de Corá habitaram em 

cidades judaítas. De acordo com o arqueólogo Yohanan Aharoni, em escavações 

arqueológicas na cidade de Arad, foram encontradas cerâmicas com inscrições e listas de 

nomes de conhecidas famílias de sacerdotes e levitas, como: Pasur, Meremote e os filhos 

de Corá147. 

Meremote foi um sacerdote, filho do sacerdote Urias, do período do Segundo 

Templo. Seu nome aparece em listas de sacerdotes dos livros de Esdras e Neemias (Ed 

8.33; 10.36; Ne 3.4, 21; 10.5; 12.3,4,15). O nome de Pasur, sacerdote, também aparece em 

listas nos livros de Esdras e Neemias (Ed 2.38; 10.32; Ne 7.41; 10.3; 11.12). Também 

aparece em várias referências no livro de Jeremias. 

Tanto Meremote como Pasur eram sacerdotes que retornaram do exílio babilônico. 

Meremote aparece nos livros de Esdras e Neemias, e Pasur, aparece em Esdras e Neemias, 

e também na parte final do livro de Jeremias (Jr 20.1,2,6; 21.1; 38.1). São, portanto, 

sacerdotes do final do exílio e pós-exílio babilônico. Entre estes nomes está a inscrição 

“filhos de Corá”. Isto indica que no pós-exílio ainda havia grupos de levitas fiéis à tradição 

dos filhos de Corá. 

Depois do exílio babilônico as memórias de Sião se fortaleceram, a teologia de Sião 

ganhou novo destaque. Os salmos que louvavam Jerusalém e o Monte Sião, passaram a ser 

reunidos numa pequena coleção e o nome dos filhos de Corá teve importância.  

 

                                                
147 Cf. AHARONI, Yohanan. The Archeology of the Land of Israel. From the Prehistoric Beginings to the 
End of the First Temple. Philadelphia: The Westminster Press, 1982, p. 229; MAZAI, Amihai. Arqueologia 
na Terra da Bíblia: 10000-586 a.C. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 490; LEVINE, Baruch A. “Korah, 
Korahites”. In: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible. I-Ma. Vol.3. Nashville: Abingdon Press, 2008, 
p. 547. 
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2.8 Análise de Conteúdo do Salmo 48 

Aqui daremos continuidade à exegese do Salmo 48. Agora aprofundando a análise 

nos conteúdos do Salmo, seus termos, seus vocábulos, suas frases, suas estrofes. Esta 

exegese como já vimos anteriormente, está baseada na Crítica da Forma. 

Nesta etapa analisaremos a tradução apresentada no início deste capítulo, levando em 

conta a teologia e sua relação com o seu contexto histórico e a social do povo da época. 

Passemos a análise do Salmo: 

  

2.8.1 O Cabeçalho do Salmo 48 (v.1) 

Os cabeçalhos possuem várias informações a respeito da classificação da 

composição, indicações musicais e de autoria. É sabido que cabeçalhos dos Salmos não 

fazem parte de sua composição original, eles foram acrescentados posteriormente por 

grupos de levitas do período do Segundo Templo.  

Para Gunkel, os cabeçalhos são uma referência histórica de grupos de cantores do 

Templo, através dos quais foram conservados e transmitidos. Com relação especificamente 

às coleções de Salmos de Asaf e dos filhos de Corá, Gunkel148 têm o mesmo tratamento. 

Além de indicar associações de cantores do Templo, os cabeçalhos dos salmos indicam sua 

natureza cúltica, ainda que tais coleções possuam certos salmos não-cúlticos. Segundo o 

exegeta Tércio Siqueira, “o cabeçalho pode ainda ser usado para traçar o desenvolvimento 

histórico e a importância relativa das várias associações do Templo” 149. 

O cabeçalho do Salmo 48 é relativamente pequeno xfirOøq-y≈ņbil rÙmÃziäm ryiúH (xir mizmor 

libnei Corá). Este cabeçalho é idêntico ao do Salmo 88.1. Há uma dupla designação ryiúH 

(xir) e rÙmÃzim (mizmor). Esta dupla designação ocorre em outros salmos, como 66.1; 83.1; 

88.1 e 108.1. Segundo Kraus, o vocábulo ryiúH (xir) significa “cântico”. Refere-se a um 

                                                
148 Cf. GUNKEL, Hermann. Introduction to Psalms: The genres of the Religious lyric of Israel. Georgia: 
Mercer University Press, 1998. 
149 Cf. SIQUEIRA, Tércio M. Apontamentos sobre a coleção Salmos para Asaf. 2011. [Texto não publicado]. 
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cântico quase sempre acompanhado por instrumentos musicais. 150 Estes instrumentos 

musicais são denominados kelei-xir, conforme Am 6.5; 1Cr 5.13; 23.13,18 e 34.12. A 

palavra ryiúH (xir) ocorre 52 vezes na Bíblia Hebraica, sendo 38 vezes no livro dos Salmos.  

O vocábulo rÙmÃzim (mizmor) ocorre três vezes neste grupo de salmos (Sl 47.1; 48.1; 

49.1). Este termo parece indicar um cântico com acompanhamento musical. 

Freqüentemente ele é traduzido pela LXX como ψαλµó̋ (psalmós). Segundo Siqueira, 

este vocábulo pode significar uma música dedilhada através de instrumentos de corda. Este 

termo ocorre 57 vezes na Bíblia Hebraica. 

A expressão xfirOøq-y≈ņbil (libnei-Corá), normalmente traduzida como “dos filhos de 

Coré”, significa literalmente “para os filhos de Corá”. O problema com a tradução da 

preposição ļ (le) leva a esta dificuldade. Se a preposição ļ (le) for traduzida por “de”, ela 

indicará a autoria “dos filhos de Corá”, mas se ela for traduzida corretamente por “para”, 

ela indicará uma homenagem, que o salmo foi escrito para determinada pessoa, neste caso, 

“para os filhos de Corá”151. 

Porque adotar a tradução “para os filhos de Corá” e não “dos filhos de Corá”? 

Primeiramente por causa do próprio significado gramatical da preposição ļ (Le). Não há 

como afirmar que este salmo, bem como os outros salmos desta coleção foram compostos 

de fato pelos filhos de Corá, já que os cabeçalhos foram postos tardiamente. 

O mais provável é que o Salmo 48 pertença a um grupo de levitas que guardaram a 

tradição dos filhos de Corá, e este salmo tenha sido composto em homenagem aos filhos de 

Corá. Não há um fechamento da questão aqui, apresentamos apenas uma hipótese. 

Na LXX, a primeira grande tradução da Bíblia Hebraica, traduz o cabeçalho deste 

salmo da seguinte forma: 

 

                                                
150 Cf. KRAUS, Hans-Joachim. Los Salmos: salmos 1-72. Vol. 1. Biblioteca de Estudios Biblicos 53. 
Salamanca: Ediciones Siguime, 1993, p. 1,2. 
151 Cf. KELLEY, Page H. Hebraico Bíblico: Uma gramática introdutória. 5ª Ed. São Leopoldo: Sinodal, 
1994, p. 50; ROSS, Allen P. Gramática do Hebraico Bíblico para iniciantes. São Paulo: Vida, p. 50; 
LAMBDIN, Thomas O. Gramática do Hebraico Bíblico. São Paulo: Paulus, 2003, p. 37; Weiser, 1994, p. 
61-64. 
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LXX: yalmo.j wv|dh/j toi/j uìoi/j Kore. deute,ra| sabba,tou 

Tradução: “Salmo. Cântico para os filhos de Koré. Segundo sábado”. 

 

A LXX reproduz o mesmo sentido em sua tradução. A expressão toi/j uìoi/j Kore., é 

traduzida como “para os filhos de Koré”, pois tanto o artigo grego toi/j como o substantivo 

uìoi/j estão no dativo. O dativo é marcado pelo objeto indireto ou pelas preposições “a” ou 

“para”152. 

Caso houvesse alguma dúvida acerca da tradução do Texto Massorético, a LXX nos 

ajudaria a encontrar alguma resposta. Pois a LXX representa um texto hebraico muito 

anterior ao Massorético, assim, ela poderia nos dar uma idéia de como o texto era 

compreendido em torno do séc. III a.C. Neste caso, a LXX concorda com o Texto 

Massorético. 

Há também um acréscimo no cabeçalho deste salmo. A LXX acrescenta a frase 

deute,ra| sabba,tou “segundo sábado”. O Texto Massorético não possui esta frase em seu 

texto. Então surge uma pergunta: O texto anterior ao Texto Massorético possuía esta frase 

em seu cabeçalho? 

Eugene Ulrich em sua obra The Biblical Qumran Scrolls (2010) 153, o manuscrito do 

Salmo 48 encontrado em 4QPsj (frg. 1) [quarta caverna de Qumran, manuscrito J dos 

Salmos, fragmento 1], não apresenta diferença no cabeçalho juntamente com o Texto 

Massorético. 

 

4QPsj  frg.1: xrwq ynbl rwm[zm ryS 

Tradução: Cântico. Salmo. Para os filhos de Corá. 

                                                
152 Cf. REGA, Lourenço Stelio; BERGMANN, Johannes. Noções do Grego Bíblico: Gramática fundamental. 
São Paulo: Vida Nova, 2004, p. 69; STOCK, ST. George; CONYBEARE, F. C. Gramática do Grego da 
Septuaginta. São Paulo: Loyola, 2011, p. 57, 58. 
153 Cf. ULRICH, Eugene. The Biblical Qumran Scrolls. Transcriptions and Textual Variants. Leiden/Boston: 
Brill, 2010, p. 643. 
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Os Manuscritos do Mar Morto representam cópias de textos do período entre os séc. 

II a.C. a II d.C154. A LXX é anterior a este período, portanto, a questão se houve ou não 

acréscimo no cabeçalho fica em aberto. O curioso é que a tradução da LXX do Salmo 48 

indica que este salmo era utilizado no serviço do culto no Segundo Templo em dia de 

sábado ou no segundo sábado. 

 

2.8.2 PRIMEIRA ESTROFE – Louvor a Sião, Cidade de Deus (v. 2-4) 

Esta é a primeira estrofe do Salmo 48. Este Salmo é dividido em quatro estrofes. Esta 

estrofe envolve os versículos 2 a 4, e possui sete frases, que serão analisadas uma por uma. 

É um louvor a Sião, à cidade de Jerusalém e seu Monte Sagrado155. 

  2 Grande é Javé e muito louvado 

      na cidade do nosso ʾelohim seu Monte sagrado. 

                                                      3 Belo de altura alegria de toda a terra; 
                                                  Monte Sião, extremidade do Safon, 
                                                         lugar do grande Rei. 

  4 ʾelohim nos palácios dela, 

       torna-se conhecido como [alto] refúgio. 

 

2.8.2.1 Louvor comunitário (v.2) 

O v.2 é formado por duas frases “Grande é Javé e muito louvado” e “na cidade do 

nosso ʾelohim seu Monte sagrado”. Este versículo é marcado pelo pronome “nosso” 

demonstrando um louvor onde toda a comunidade participa. 

                                                
154 Cf. Ulrich, 2010, p. 643. 
155 Cf. Gerstenberger, 1988, p. 199; Briggs, 1906, p.400,401; ÉLip. Verbete: “Libro de los Salmos”. Em: 
Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Barcelona: Editorial Herder, 1993, p. 1380; Kraus, 1993, p.719-728; 
RENGSBURG, Gary, A. Linguistica evidence for the Northern Origino f Selected Psalms. Atlanta, Georgia: 
Scholars Press, 1990, p.59; Bortolini, 2000, p. 202; PORATH, Renatus. “Fragmentos do diálogo inter-
religioso na Bíblia Hebraica ou a absorção do imaginário ugarítico no culto jerusalemita”. Em: Estudos de 
Religião 31. São Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2006, p. 27; KIDNER, Derek. Salmos 1-72. 
Introdução e Comentário aos Livros I e II dos Salmos. São Paulo: Vida Nova/Mundo Cristão, 1980, p.200; 
ANDERSON, A.A. The Book of Psalms. Vol.1. New Century Bible. Oliphants, 1972, p. 367; Schökel, 1992, 
p. 670. 
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A primeira frase (v2a) parece ser duas frases, “grande é Javé” e “muito louvado”, a 

primeira formada por uma expressão sem verbo e a segunda formada por um verbo e um 

advérbio. Mas a segunda está subordinada à primeira. Então analisaremos como sendo uma 

única frase. 

A frase completa dO°'̧m ̆lAGluḩm˚ ̆h√whÃy lÙdòê√Fg (gadol yhwh [javé] umehullal me’od) 

“grande é Javé e muito louvado” ocorre outras três vezes na Bíblia Hebraica (1Cr 16.25; Sl 

96.4; 145.3). Somente h√whÃy lÙdòê√Fg (gadol yhwh [Javé]) “grande é Javé” ocorre três vezes 

(Ex 18.11; 1Cr 16.25; Sl 95.3; 96.4; 135.5; 145.3). É uma expressão de louvor, 

reconhecendo a grandeza de Javé. 

Também é a primeira ocorrência do nome divino h√whÃy (yhwh, Javé). O nome de Javé 

ocorre somente duas vezes neste Salmo (v.2 e v.9). Enquanto que o termo ’elohim ocorre 

sete vezes em todo o salmo. Por este motivo o salmo é considerado eloísta. É possível que 

o nome Javé tenha sido substituído em vários destes salmos. 

A expressão dO°'m̧ l̆AGluḩm˚ (umehullal me’od) “muito louvado” é traduzida como “mui 

digno de ser louvado” (ARA) e como “e muito louvável” (Bíblia de Jerusalém). E segundo 

Kraus nesta frase começa a tendência hínica do salmo156. O advérbio dO'm̧ (me’od) 

significa muito ou extremamente, expressa magnitute e grandeza157. 

A comunidade demonstra estar extremamente maravilhada com a grandeza de Javé, 

de modo que parece faltar adjetivos para qualificá-lo. Assim a comunidade louva a Javé.  

A segunda frase (2b) é ÙøHËd“q-rah ˚nyÄEh»lÈ'M ryúiv̧–b (be‘ir ’eloheynu har-qodxo) “na 

cidade de elohim (Deus), seu Monte Sagrado”. Esta é uma maneira muito antiga de 

denominar a cidade de Jerusalém. Ela possui um acento disjuntivo rebia’, tal acento divide 

uma sentença pequena em duas partes, neste caso, o acento está na palavra ˚nyÄEh»lÈ' 

(’eloheynu), em cima da letra h (he). 

                                                
156 Cf. Kraus, 1993, p. 724. 
157 Cf. STRONG, James. Dicionário Bíblico Strong. Léxico Hebraico, Aramaico e Grego Strong. Barueri: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2003, p. 541. 
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A primeira sentença seria então, ˚nyÄEh»lÈ'M ryúiv̧–b (be‘ir ’eloheynu) “na cidade do nosso 

Deus”. Aqui ocorre o pronome “nosso” sufixado no substantivo ’elohim. Isto indica um 

grupo de pessoas, possivelmente uma comunidade que louva a Javé e afirma “na cidade do 

nosso Deus”. 

Aqui há uma nota no aparato crítico158 da BHS: 

[ a huc tr : ] 

Esta nota do aparato crítico da BHS diz que o sinal sof pasuq (final de versículo) 

deve ser transposto para logo após o termo ˚nyÄEh»lÈ' (’eloheynu), indicando que o final do v.2 

deveria ser em “nosso Deus” e não em “seu Monte Sagrado”. Desta forma, o v.2 ficaria 

assim: “Grande é Javé e muito louvado na cidade do nosso Deus”. A expressão “seu Monte 

Sagrado” iria para o v.3, que ficaria desta forma: “Seu Monte Sagrado, alegria de toda a 

terra; Monte Sião, extremidade do Safon; cidade do grande Rei” 

O texto da LXX segue o Texto Massorético: 

LXX: evn po,lei tou/ qeou/ h`mw/n o;rei a`gi,w| auvtou/ 

Tradução: na cidade do nosso Deus [theou], seu monte santo. 

O mais provável é que o Texto Massorético não seja alterado, mas mantido da forma 

como está. 

Ainda na segunda frase do v.2 há outra questão referente à tradução. Esta é uma frase 

nominal, não possui verbo; também não é atributiva, onde não há verbo implícito. 

Seguindo este pensamento, a segunda frase do v.2 poderia ser traduzida incluindo o verbo 

(ser/estar) entre os termos ˚nyÄEh»lÈ'M (’eloheynu) e rah (har). 

 

:ÙøHËd“q-rah ˚nyÄEh»lÈ'M ryúiv̧–b 

“na cidade do nosso Deus [está] seu Monte Sagrado” 

                                                
158 Cf. Francisco, 2008, p. 69-100. 
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Desta maneira esta frase se tornaria uma afirmação de que na cidade de Deus está o 

Monte Sagrado de Javé, Sião. Acrescentando o ver “estar” a frase fica forte e enfática. 

 

2.8.2.2 Louvor ao Monte Sião (v.3) 

No v.3 há um louvor mais direto para Sião, pois o texto o endereça nominalmente. 

Este versículo é formado por três frases “belo de altura alegria de toda a terra”, “Monte 

Sião, extremidade do Safon” e “lugar do grande Rei”. Há afirmações surpreendentes neste 

versículo, vejamos. 

A primeira frase do v.3 diz ¶ÂrAB'ÜAh-lA–k WÙöW̧m ê•~Ùn hEúpÃy (yepeh nop mesos kol-ha’ares) 

“belo de altura alegria de toda a terra”. Temos aqui mais uma frase nominal, sem verbos. 

Poderíamos incluir um verbo (ser/estar) entre •Ùn (nop) e WÙW̧m (mesos). “belo de altura [é] 

a alegria de toda a terra”. 

Temos nesta frase a expressão •Ùn hEpÃy (yepeh nop) “belo de altura”. O adjetivo hEpÃy 

(yepeh) está no construto “belo de”, este termo significa também “elegante”, “adornado”, 

“formoso” e “boa aparência”. O termo •Ùn (nop) “altura” também significa também 

“elevação”, este vocábulo é um hapax legomenon, ocorre somente uma vez na Bíblia 

Hebraica. Aqui há um louvor pela beleza da altura do Monte, que neste caso é o Monte 

Sião. 

Este Monte “é a alegria de toda a terra”. O termo alegria é WÙW̧m (mesos), que tem o 

sentido de exultação e regozijo. A expressão seguinte ¶ÂrA'Ah-lA–k (kol-há’ares) “toda a 

terra”, pode ser um acréscimo pós-exílico, pois não é comum a idéia de que as ações de 

Javé ultrapassassem os limites da palestina, no pré-exílio as ações de Javé estavam 

limitadas ao povo israelita. 
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Esta frase afirma que o Monte Sião é belo de altura e é a alegria de toda a terra. 

Gunkel afirma que isto pode ser uma afirmação escatológica159. O mais provável é que esta 

frase esteja carregada de conteúdo mítico, onde o Monte Sião assume a posição de ser a 

alegria de toda a terra. Esta alegria parte do Monte Sião, e nele toda a terra se alegra, 

exulta, regozija.  

Na segunda frase do v.3 há uma afirmação surpreendente e intrigante. Ela possui 

uma topográfica aparentemente fora da realidade, elevando o texto para o campo mítico da 

religião de Israel. A frase diz §Ù°pAc ZyEt–̧kËr¬y §ÙCyicY-rah “Monte Sião, extremidade do Safon”. 

Para muitos exegetas esta frase faz referências à Montanha mitológica cananeia, 

localizada na região norte, na Fenícia. Gerstenberger diz que esta frase, obviamente utiliza 

conceitos cananeus ao identificar o Monte Sião com o Monte Safon160. Para Alonso-

Schokel-Carniti161, Weiser162, A. González163 e Bortolini164 o salmo se refere à presença e 

proteção de Javé à cidade de Jerusalém, nos momentos de ameaça das nações inimigas. O 

fato é que o salmo 48 apresenta uma teologia que louva Jerusalém/Sião, enaltecendo-a 

como a cidade onde Javé habita, a cidade de Deus. Vejamos. 

A frase começa com a denominação §ÙCyicY-rah monte Sião. Aqui o salmista coloca o 

nome do Monte do qual ele já estava fazendo referencias desde o v.1. O objeto do louvor 

da comunidade é agora chamado pelo nome, Monte Sião. 

A segunda parte da frase diz §Ù°pAc ZyEt–̧kËr¬y (yarketey safon), “extremidade do Safon”. O 

vocábulo hebraico yEt–̧kËr¬y (yarketey) é um substantivo construto de yarkak, “flanco, lado, 

extremidade”. Ele ocorre em textos como o de Is 14.15, para expressar a profundeza do 

abismo, literalmente seria “para a extremidade do abismo”. 

                                                
159 Gunkel, 1998, p. 251-292. 
160 Cf. GERSTENBERGER, Erhard S. Psalms, Part 1 with an Introduction to Cultic Poetry. Michigan: 
Willian B. Eardmans Publisher Company, 1987, p. 200. 
161 Cf. Schökel, Luis Alonso; CARTINI, Cecilia. Salmos I (Salmos 1-72). Traduccion, introducciones y 
comentario. Navarra: verbo Divino, 1992, p. 653-663. 
162 Cf. WEISER, Artur. Os Salmos. São Paulo: Paulus, 1994, p. 280-283. 
163 Cf. A. González, El libro de los Salmos, p. 227-231. 
164 Cf. BORTOLINI, José. Conhecer e rezar os Salmos. Comentário Popular Para Nossos Dias. 2ªed. São 
Paulo: Paulus, 2000,  p. 201-204. 
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O vocábulo yEţ–kËr¬y (yarketey) traduzido aqui por “extremidade” é interpretado por Kraus 

como vértice165, o local onde a terra se encontra com o céu. O imaginário religioso antigo 

acreditava que no alto dos montes deus habitava, e onde não havia montes o povo construía 

torres, chamadas de zigurat, como exemplo a torre de Babel, que foi construída com o 

objetivo de chegar até deus. 

Segundo o dicionário de Brown-Driver-Briggs-Gesenius, o termo yEţ–kËr¬y (yarkketey) pode 

significar flanco, lado e partes extremas166. De acordo com Shökel, este termo pode 

significar parte extrema, fundo, fundura, ângulo, ponta ou vértice. Schökel aponta que o 

termo yEt–̧kËr¬y (yarketey) no Sl 48.3 e em Is 14.13 significa “vértice do céu”167. 

Para Koehler e Baumgartner o termo yEt–̧kËr¬y (yarketey) pode significar os confins da 

montanha, um lugar inacessível168. No dicionário de Harris-Archer-Waltke, o termo  yEt–̧kËr¬y 

yarketey pode significar flanco, lado, parte posterior, extremidades, partes mais íntimas, 

profundezas e regiões longínquas. O termo ocorre 28 vezes na Bíblia Hebraica. Em Is 

14.15 o termo significa “extremidades do abismo”169. 

A expressão §Ù°pAc ZyEt–̧kËr¬y (yarketey safon), “extremidade do Safon”, ocorre em Is 

14.13 e em Ez 38.6. Em Is 14.13 o contexto fala da queda do rei de Babilônia. No v.13 o 

rei de Babilônia pronuncia estas palavras: “Subirei ao céu; acima das estrelas de ’el 

exaltarei o meu trono, e no Monte da Congregação me assentarei, na extremidade do 

Safon”. O termo §ÙpAc Safon também significa “norte” (tanto em hebraico quanto em 

ugarítico), e em ocorre em torno de 38 vezes na Bíblia Hebraica. 

Segundo Siqueira, este versículo parece fazer referencia à montanha do norte, mas no 

pós-exílio. 

                                                
165  Cf. KRAUS, Joachim. Los Salmos – Salmos 1-59. Vol. 1. Salamanca: Ediciones Siguime, 1992, p. 671. 
166 Cf. BROWN, Francis. The New Brown – Drive – Briggs – Gesenius Hebrew and English Lexicon. With 
an appendix containing the biblical Aramaic. Massachussetts: Hendrickson Publishers, 1979, p. 438. 
[Verbete 3411]. 
167 Cf. ALONSO-SCHÖKEL, Luis. Dicionário Bíblico Hebraico-Português. São Paulo: Paulus, 1997, p. 
296. 
168 Cf. KOEHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. Vol. II. Leiden-New York-Köln: E. J. Brill, 1995, p. 439. 
169 Cf. HARRIS, R. Laird; ARCHER JR, Gleason L.; WALTKE, Bruce K. Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1998, p. 669,670. 
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O monte Safon não tem ligação com a história passada de Israel. O monte 
Safon tem a sua localização no território Siro-Fenícia, ao norte do antigo 
Ugarit (Rãs Schamra). Nessa localidade, era celebrado Baal dos Céus 
como o Deus supremo. Safon era visto como o monte dos deuses, uma 
espécie de “olimpo”. O complexo das tradições de Safon tem origem em 
Ugarit. As frase descritivas – cidade de nosso Deus, sua montanha 
sagrada, bela elevação, alegria de toda terra, cida de do grande rei, flanco 
norte de Safon – todas elas estão relacionadas à descrição das moradas 
dos deus ugaríticos. 
Qual é a razão dessa aproximação, já que as diferenças entre Sião, 
Jerusalém e Safon são bem marcantes. E. Otto analisa o Salmo 48 à luz 
da teologia de Sião e do Segundo Templo (Theological Dictionary of the 
Old Testament, volume XII, p. 359-362). Para ele, o desastre de 587 a.C. 
trouxe muitas alterações na teologia, particularmente, na teologia de Sião. 
Com a destruição do Templo, o trono de Javé foi transferido para o céu 
(Sl 33,13; 74,2; 103,19; 123,1). A identificação do monte de Javé com a 
montanha ao sul de Jerusalém caiu com a remoção do trono divino para o 
céu e com a deslocação de Sião para o yarekete sapon, isto é o lado do 

norte (Sl 48,3; Is 14,13)170.      

 

Mas o que é o Monte Safon? 

Até o séc. XX não havia muitas informações a respeito da religião cananeia, mas em 

meados da primeira metade do séc. XX foram encontradas milhares de tabletes com 

diversas inscrições e informações. Foram encontrados textos míticos sobre a ascensão de 

Ba’al ao Monte Safon, textos muito parecidos, em certos aspectos, com alguns salmos 

bíblicos, como o salmo 48171. 

Para Koehler e Baumgartner o termo §Ù°pAc safon pode significar norte, a região do norte, a 

Síria. Também pode fazer correspondência com o termo ugarítico spn, a Montanha dos 

deuses no norte, o Monte Safon, a montanha do norte172. 

                                                
170 Siqueira, 2011 [Texto não publicado]. 
171 Cf. DAHOOD, Mitchel. Psalms I – 1-50. The Anchor Bible. Vol. 16. New York: Doubleday & Company, 
Inc., 1986, p. XVIII-XXXII. 
172 Cf. KOEHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament. Vol. III. Leiden-New York-Köln: E. J. brill, 1996, p. 1046. 
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De acordo com a religião cananeia o Monte Safon é a morada de ’el, onde ocorre o 

concílio dos deuses. O Monte Safon tem em torno de 1700 metros de altura e está 

localizado na região siro-fenícia, junto ao mar, em Ugarit. 

Segundo a mitologia cananeia, Ba’al conquista o Monte Sapanu (Safon), com a ajuda 

de sua irmã ‘Anat. Ba’al luta contra Yamu (o deus do mar) e contra Mutu (o deus da 

morte), nesta luta Ba’al sai vencedor e conquista uma alta posição, somente abaixo de ’el, 

o deus supremo173.  

Ba’al então sobe ao topo do Monte Safon, e junto com ‘Anat constrói um palácio, um 

santuário. Ba’al é chamado cavaleiro das nuvens, talvez porque o topo do Safon 

geralmente fica coberto de nuvens. (Aprofundaremos a questão no Capítulo 3). 

No Egito havia uma cidade portuária chamada Baal-Zefon (Ba’al do Safon). Nesta 

cidade os marinheiros fenícios quando carregavam seus navios no Egito, faziam suas 

orações ao ba’al do Safon, para protegê-los na viagem de retorno. Afinal, Ba’al venceu o 

deus do mar Yammu. 

Segundo De Vaux, as altas montanhas que pareciam se aproximar do céu eram 

consideradas como sendo um espaço divino, um lugar sagrado. Muitas religiões possuem 

sua montanha sagrada, em Israel, temos vários montes tidos por sagrados, como o Monte 

Carmelo, onde Elias venceu os 450 profetas de Ba’al, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu 

as leis de Javé. O Monte Hermon, cujo salmo 133 diz que é de lá que Javé ordena a 

benção, o Monte Safon, que também é conhecido como Monte Cassius (considerado o 

Olimpo), pelos gregos, a montanha de Basan e o Tabor, etc174. 

Percebemos essa influência no Novo Testamento, Jesus pronunciou seu primeiro 

sermão no alto de um monte (Mt 5), Jesus foi transfigurado num monte (Mt 17.1-8), subiu 

aos céus num monte(At 1.12). As igrejas nos dias atuais, ainda mantêm resquícios do mito 

do monte, as vigílias de oração normalmente são realizadas no monte, e fala-se do monte 

como um lugar sagrado. 

                                                
173 Cf. OLMO LETE, Gregorio del. Mitos y leyendas de Canaan: Segun la tradicion de Ugarit. Madri: 
Ediciones Cristandad, 1981; Idem. Interpretación de la Mitología Cananea: Estudios de semântica ugarítica. 
Valencia: Instituición San Jerónimo, 1984; DE VAUX, Roland. Instituições de Israel no Antigo Testamento. 
São Paulo: Teológica, 2003, p. 317,318. 
174 Cf. De Vaux, 2003, p.317-319. 
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A crença de que os deuses habitavam no cume dos montes, levou os habitantes de 

regiões onde não havia colinas, construir seus próprios montes, montes artificiais. A partir 

de uma arquitetura de origem babilônica, os povos construíam estruturas de torres, com 

muitos andares, estas torres são os chamados zigurates. 

Os zigurates, que em babilônico significa “templo do fundamento do céu e da terra”, 

acabou se espalhando por várias regiões além da babilônia. De Vaux diz que, 

 

O zigurate da Babilônia se chamava E-temen-an-ki, "templo do 
fundamento do céu e da terra". Sua base quadrada tinha 91 metros de lado 
e, segundo o testemunho de uma tabuinha cuneiforme e de Heródoto, sua 
altura pelo menos igualava esse número. Os textos só o mencionam a 
partir do século VII a.C. mas ele já devia existir bem antes e foi muitas 
vezes destruído e restaurado. É a ele, ou a uma outra torre em ruínas da 
Babilônia, que se ligou a tradição  bíblica da Torre de Babel, Gn 11.1-9. 
Os construtores tinham procurado nela fazer seu deus mais próximo, mas 
a torre desabou e o autor teólogo interpretou essa ruína como um castigo 
divino para os homens cujo orgulho tinha desejado escalar o céu.175 

 

Um zigurate encontrado em Susã, Irã, é um dos mais preservados do mundo. Ele 

pertence ao séc. XII a.C. e possui 105 metros de lado e devia se elevar a uns 50 metros de 

altura. Havia um santuário na base e possivelmente um santuário no seu topo. A crença era 

que os deuses habitavam no santuário do topo e descia para se manifestar no santuário de 

baixo, da base. A idéia de se fazer um zigurate era proporcionar um local onde os deuses e 

seus fiéis poderia se encontrar, onde deus desça a terra sobre seus fiéis176. 

 Os mitos cananeus são muito antigos, havia uma disparidade quinhentos anos 

aproximadamente, entre os textos míticos cananeus e os salmos dos filhos de Corá. 

Possivelmente os filhos de Corá não tiveram acesso a esses textos, que foram encontrados 

no início do séc. XX. Como eles conheciam esses mitos? Eles foram influênciados por 

eles? (Analisaremos mais detalhadamente no Cap. 3). 

                                                
175 De Vaux, 2003, p. 320. 
176 Cf. De Vaux, 2003, p. 320. 
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Podemos enumerar pelo menos três hipóteses sobre como essas tradições fenícias e 

cananeias chegaram em Israel e em seguida em Judá e Jerusalém. 

A primeira hipótese é baseada nos relatos de Josué 16-20, onde relata a divisão e a 

posse das terras de Canaã pelas tribos de Israel. Neste texto está relatado que várias cidades 

cananeias foram mantidas juntamente com sua antiga população de cananeus. Nos 

territórios das tribos de Manassés e Efraim, estavam a maior parte dessas cidades 

cananeias. 

Haviam rotas que passavam pela Palestina, em Siquém e Samaria e na planície de 

Jesreel. Elas ligavam às grandes rotas comerciais da Palestina, o Caminho dos Filisteus e o 

Caminho Real177. Tais rotas comerciais facilitavam o acesso às informações e a troca de 

costumes e culturas, inclusive temas de religiosos. 

Também algumas da cidades cananeias passaram a ser cidade dos levitas, como por 

exemplo Gezer (Edraim) e Taanaque (Manassés), entre outras. O interessante é que elas 

eram cananeias e também morada de levitas. Os levitas que receberam o direito de 

habitarem nestas cidades, foram os levitas de Coate, dentre eles, os filhos de Corá (Js 

21.21,22). 

A convivência com os cananeus e as rotas comerciais, teriam facilitado um certo tipo 

de troca simbólica, uma reinterpretação de traços de cultura e religião do outro povo, vice-

versa. Este é um conceito de Semiótica da Cultura e de Produção de Textos. 

Segundo a Semiótica da Cultura, quando duas culturas se encontram, os que estão em 

sua periferia, “dialogam” com os que estão na outra periferia, aí se dá a troca de 

informações e reinterpretações da cultura do outro, até mesmo apropriações acontecem. 

Isto pode ter acontecido com os filhos de Corá178. 

Outra hipótese é a de que Salomão fez muitas alianças com as nações vizinhas, 

inclusive cansando-se com suas princesas. Em 1Rs 11 4-8 diz que Salomão já sendo velho, 

suas setecentas mulheres lhe perverteram o coração, de modo que passou a seguir Astarote, 

                                                
177 Cf. SCHWANTES, Milton.  Breve História de Israel. São Leopoldo: Oikos, 2008, p. 21. 
178 Cf. LOTMAN, Iuri. As três funções do texto, In: Por uma teoria semiótica da cultura. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2007, p. 13-26; Idem. La semiótica de La cultura y concepto Del texto, In: Escritos 9. 1993, p. 
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deusa dos sidônios (fenícios), Milcom, dos amonitas, edificou um santuário a Quemos, dos 

moabitas e a Moloque, dos filhos de Amom. Suas mulheres queimavam incenso e 

sacrificavam a seus deuses. 

Estas atitudes de Salomão trouxeram para Jerusalém e todo Israel, todos esses 

deuses, inclusive deuses fenícios. Através disso poderia ter vindo as tradições orais e 

rituais dos mitos cananeus, e o mito do Monte Safon também. 

A terceira hipótese para a chegada das tradições fenícias e cananeias em Israel e em 

Jerusalém, é da época de Acabe, quando este se casa com Jezabel, uma princesa fenícia. 

Segundo 1Rs 16.31-33 Logo após ter assumido o trono de seu pai, Onri, Acabe se casou 

com Jezabel, filha de Etbaal, rei da fenícia. Pode-se deduzir que na ocasião do casamento 

real, deve ter vindo para Israel parte da corte fenícia, e que Jezabel tenha vindo para Israel 

tranzendo uma comitiva, afim de morar próximo a ela em Samaria. 

Donner diz que Jezabel pode ter sido uma grande facilitadora do estabelecimento da 

religião cananeia em Israel. Nesta época, a fé em Ba’al estava se confundindo ou 

caminhando junto com a fé em Javé. Muitos israelitas estavam seguindo a Ba’al e muitos 

cananeus, a Javé. Muitos até mesmo estavam servindo a Ba’al e a Javé. A situação 

religiosa em Israel ficou crítica aos olhos da religião oficial, que ordenava a fé somente em 

Javé179. 

Com o tempo, passaou-se a acreditar que a religião javista estava ficando cada vez 

mais cananeizada. Neste contexto viveram os filhos de Corá em Israel, no meio dessa 

confusão religiosa e da influência cada vez mair da religião cananeia. Os mitos cananeus 

podem ter chegado a Israel através deste contexto histórico. 

Mais tarde, nas campanhas assírias de destruir Israel e Samaria, os levitas fugiram do 

território de Israel, e desceram para Judá e Jerusalém. E existem registros da presença dos 

filhos de Corá no final do séc. VII a.C. em Judá, na região da cidade de Arad. 

A cidade de Arad fica próxima a cidade de Hebrom, que de acordo com as 

informações de Josué 21.13, a cidade de Hebrom foi uma das escolhidas para que os filhos 

                                                
179 Cf. Donner, 2004, p. 312-314. 
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de Arão, o sacerdote, habitassem. Hebrom também foi dada anteriormente a Calebe, como 

sua herança (Js 14.13,14). 

Hebrom, portanto, foi cidade de sacerdotes, filhos de Arão. É possível que pela 

proximidade com a cidade de Arad, alguns dos sacerdotes de Hebrom realizassem o 

serviço religioso em Arad, pois em Arad foi descoberto um templo nas escavações. Tal 

templo possuía sua planta parecida com a do Templo de Jerusalém180. 

No final do séc. VII a.C. já havia famílias dos filhos de Corá habitando em Arad. 

Levando em conta a hipótese de que os levitas de Coate desceram para o Sul na época da 

destruição de Israel e Samaria em 722 a.C. (séc. VIII), possivelmente os filhos de Corá já 

estavam realizando o serviço religioso no templo de Arad há algumas décadas. 

[Retomaremos este assundo no Capítulo 3]. 

A terceira frase do v.3 é :bflør ™eleûm t¬ÆyËr÷qM  (qiryat melek rab), “lugar do grande Rei”. 

Esta frase é uma continuação da segunda frase deste versículo, a extremidade do Monte 

Safon é o lugar do grande Rei, e este lugar é o Monte Sião. Temos aqui mais uma frase 

sem verbo. Poderíamos incluir um verbo de ligação antes de “lugar”, para que seja uma 

afirmação mais forte, “é o lugar do grande Rei”. 

O curioso aqui é o uso de t¬ÆyËr÷qM  (qiryat) ao invés de £Ùq”m (maqom), lugar. O termo 

t¬ÆyËr÷qM  (qiryat) também significa cidade, é possível que aqui caiba mais a opção “cidade” 

que “lugar”, “cidade do grande rei”. Mas talvez não, pois o autor já utilizou o termo ryiv 

(‘ir) para “cidade”. Então ficaremos com “lugar”. 

A expressão bflør ™eleûm (melek rab) tra duzido aqui por “grande rei”, não parece haver 

maiores problemas. O termo rab pode significar a grandeza do rei, que é Javé, não somente 

em dimensões, mas em autoridade, como um comanDãte, aquele que dá as ordens e todos 

obedecem. Então a extremidade do Safon, é o lugar do grande Rei. Segundo Donner existe 

                                                
180 Cf. Aharoni, 1982, p. 229-232; LEVINE, Baruch A. “Korah, Korahites”. In: The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible. I-Ma. Vol.3. Nashville: Abingdon Press, 2008, p. 547. 
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uma expressão similar no acádico xarru-kenu “rei legítimo”, esta expressão acádica é 

equivalente ao nome Sargão, o imperador assírio181. 

 

2.8.2.3 Afirmação de Confiança (v.4) 

O último versículo desta primeira estrofe é o v.4.  Nele há uma afirmação de 

confiança por parte da comunidade do salmista. Este versículo é formado por duas frases 

“ʾelohim nos palácios dela” e “torna-se conhecido como refúgio”. Estas duas frases poderia 

ser uma só frase. Pois a primeira é uma frase nominal e parece estar subordinada à 

segunda, uma frase verbal. A frase pode estar invertida. Manteremos a sequência do Texto 

Massorético. 

A primeira frase é AhyeÄtÙņmËra'̧–b £yiBh»lÈ' (’elohim be’armenoteyha) “Deus nos palácios 

dela”. O termo hebraico §wmr' (’armon) significa “cidade fortificada”. Segundo Kraus, 

pode significar “a torre principal da cidade”. Uma cidade rodeada por fortes muralhas, uma 

cidade protegida. 

A segunda frase :b√FïģWim̧l vfiúdÙn (noda‘ lemisgab), “torna-se conhecido como refúgio”, 

é subordinada à primeira “Deus nos palácios dela”. O verbo vfiúdÙn (noda‘) “tornar-se 

conhecido” está no nifal de vdy (yada‘) “conheceu”. É um conhecer profundamente, 

intimamente. 

O termo b√FģWim̧l (lemisgab), literalmente “para refúgio”. O vocábulo b√FģWim (misgab) 

em seu sentido literal significa “lugar elevado, elevação, alto, outeiro”. Quando se refere 

figuradamente a Deus, ele passa a significar “refúgio”. Um refúgio alto e seguro. Esta frase 

pode ficar traduzida da seguinte forma, “torna-se conhecido como um alto refúgio” 

A primeira estrofe do Salmo 48, onde a ênfase está no louvor a Sião, à cidade de 

Javé, encerra afirmando que Javé é grande (v.2) e ele se faz conhecido como um alto 

refúgio. A última frase desta estrofe faz uma ligação à segunda estrofe. É um louvor com 

um plano de fundo de grande livramento. 

                                                
181 Cf. Donner, 2004, p.363. 
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2 Grande é Javé, e muito louvado; 

                         na cidade de elohim está seu Monte Sagrado. 

3 Monte Sião, extremidade do Safon, 

                      é o lugar do grande Rei. 

4 Elohim nos palácios dela, 

               torna-se conhecido como um alto refúgio. 

 

 

2.8.3 SEGUNDA ESTROFE – Reportagem sobre o conflito entre os reis 
e Sião (v.5-9)  

Esta é a segunda estrofe do Salmo 48, ela traz como tema a reportagem sobre o 

conflito entre a coalizão dos reis contra Sião. Ela narra o conflito e o livramento que Javé 

deu par Sião, e depois há uma confissão de confiança, de fé em Javé, pelo que ele fez para 

Sião. 

Esta estrofe é composta por quinze frases, a saber: “pois, eis que os reis se uniram”, 

“avançaram juntos”, “eles viram”, “então, ficaram chocados”, “apavoraram-se”, 

“apressaram em fugir”, “um tremor apossou-se deles lá”, “dores de parto como aquela que 

dá à luz”, “em vento oriental”, “destruístes os navios de Társis”, “como que ouvimos”, 

“também vimos”, “na cidade de Javé dos Exércitos”, “na cidade do nosso ’elohim” e 

“’elohim a estabeleceu para sempre. Selah”. Vejamos o texto: 

 

5 Pois, eis que 

                              os reis se uniram, 

             avançaram juntos. 

      6 Eles         viram, 

        então,       ficaram chocados; 

              apavoraram-se, 

              apressaram em fugir. 
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7 [Um] tremor apossou-se deles lá; 

dores de parto como aquela que dá a luz. 

8 Em vento oriental, 

        destruíste os navios de Társis. 

9 Como que     ouvimos 

       também    vimos, 

 na cidade de Javé dos Exércitos, 

 na cidade do nosso ʾelohim; 

  ʾelohim a estabeleceu para sempre. Selah. 

 

2.8.3.1 Narrativa do conflito e livramento para Sião (v.5-8) 

Esta é uma sessão grande, possui dez frases. Aqui está uma parte importante para 

compreensão deste salmo. Ela narra um acontecimento histórico, um levante de outras 

nações contra Sião, Jerusalém. Elas se levantaram e avançaram contra Sião e Javé deu o 

livramento. Esta estrofe está intimamente ligada à primeira, que é um louvor a Sião, à 

cidade de Deus. O v.5 é formado por duas frases “pois eis que, os reis se uniram” e 

“avançaram juntos”. Vejamos cada uma delas. 

A primeira frase se inicia com uma interjeição h≈Fnih-yi–Ωk (ki-hinne) “Pois eis que”. Esta 

interjeição é composta, e pode ser traduzida “pois eis que”. Ela é uma ligação da primeira 

com a segunda estrofe, é uma explicação importante pela qual a primeira estrofe deve 

acontecer. Esta interjeição faz desta segunda estrofe o motivo do louvor a Sião da primeira 

estrofe. 

A continuidade da primeira frase (v.5a) é ˚̋d·vÙΩn £yikAlĢmãh (hamelakim no‘adu) “os reis 

se uniram”. Aqui se inicia a narrativa do conflito contra Sião. Diz que os reis se uniram, 

mas não temos como saber quantos foram os reis e de onde eles eram. O texto não nos 

fornece essa informação, mas de acordo com o texto apresentado podemos deduzir quem 

são e de onde são esses reis. 
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O aparato crítico da BHS nos fornece uma nota baseada no substantivo £yikAlĢmah 

(hammelakim) “os reis”: 

 [ a ÖRLA + τ̋ γ̋ ] 

A nota do aparato crítico da BHS o vocábulo £yikAļGmah hammelakim, diz que o Códice 

Veronense (do séc.VI), a recensão de Luciano de Antioquia (do séc. III) e o Códice 

Alexandrino (do séc. V), sendo todos estes da LXX, acrescentam a expressão τ̋ γ̋  (tes 

ges) “da terra”. O texto da LXX traduz desta forma “os reis da terra”. 

Kraus182 endossa a LXX comparando esta frase (5a) com Sl 2.2, onde aparece escrito 

que “os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra Javé e o seu ungido”. 

Então os reis da terra se uniram ˚̋d·vÙΩn (no‘adu), tramaram, se juntaram, fizeram uma 

coalizão contra Sião. 

A segunda frase (v.5b) é a sequência da primeira :wfl–¿dx̧¬y ı̊ŗbAv (‘abru yahdav) 

“avançaram juntos”. É a continuação da ação, primeiro se uniram e agora avançaram 

juntos. São verbos no perfeito e no plural. O termo wfl–¿ḑx¬y (yahdav) significa “juntos, unidos, 

com o mesmo objetivo”. Vários reis se uniram e avançaram juntos. 

Este versículo pode embasar de modo convincente a hipótese de que estes reis que se 

uniram e avançaram juntos, sejam os reis de Moabe, Amom e do Monte Seir, que se 

uniram e avançaram contra Josafá em Jerusalém. Esta é uma hipótese possível, mas como 

este relato consta apenas na obra do cronista, não podemos tomá-la por base. 

É provável que estes £yikAlĢmah (hammelakim), sejam os generais assírios com seus 

exércitos, que avançaram juntos contra Jerusalém. No sexto ano do reinado de Ezequias, 

Salmaneser V, rei da Assíria, destruiu Samaria e desfez a nação de Israel, em 722 a.C. (2Rs 

18.19). A Assíria estava bem próxima de Judá, Ezequias estava atento183. 

Com a morte de Salmaneser V (ao que tudo indica que ele foi assassinado 

violentamente), Sargom II assumiu o poder como um usurpador (722-705 a.C.). Nos 

primeiros anos de seu reinado, Sargão II colocou em ordem as coisas nas proximidades da 
                                                
182 Cf. Kraus 1993, p. 725. 
183 Cf. Cazelles, 2008, p. 173,174. 
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sua capital, Assur. Depois e 720 a.C. ele passou a se ocupar com a parte ocidental do seu 

império. 

Sargão II com suas tropas foram avançando em direção ao oeste (ocidente) do 

império, acabando com toda e qualquer tentativa e emancipação cãs cidades vassalas. Em 

717 a.C. chegou a Carquemis, ao extremo norte da palestina, além da fenícia. 

Em 713 a.C. foi levantada pelo rei de Asdode, cidade filistéia, uma coalizão 

antiassíria entre Filistéia, Judá, Moabe, Edom e Egito, e deixaram de pagar tributos. Em 

711 Sargão II enviou uma ofensiva militar contra Asdode e a conquistou, tornando-a uma 

província assíria. Em 705 a.C, Sargom II morre e Senaqueribe assume o império (705-

681ª.C.). 

Logo depois que Senaqueribe assumiu o trono, em 705, começou haver inquietações 

na região da palestina, agora o rei Ezequias estava à frente de um levante antiassíria. 

Segundo Donner, a mudança no trono da Assíria pode ter encorajado Ezequias a tomar tal 

atitude. Ezequias se tornou o líder desta coalizão antiassíria, e no tempo certo a pôs em 

prática184. 

Neste ínterim Senaqueribe estava preocupado em fortalecer as fronteiras e fortalecer 

a vassalagem nas cidades babilônicas e na região montanhosa ao norte da Assíria. Em 701, 

ele passou a se dedicar à Síria e à Palestina. Neste ano Senaqueribe veio com sua ofensiva 

militar e invadiu as cidades filistéias de Ascalom e Ecrom, que faziam parte da coalizão de 

Ezequias, mudou sua população. 

Continuou a batalha e venceu o Egito, depois passou a entrar no território judaíta e 

conquistou quarenta e seis cidades de Judá, as quais ficaram sob o poder assírio185. 

Senaqueribe conquistou as cidades fortificadas de Laquis e Libna (2Rs 18.13-18; Is 

                                                
184 Cf. Donner, 2004, p. 368. 
185 Cf. EVANS, Paul S. The Invasion of Senacherib on the Book of Kings: A source-critical and rethorical 
story of 2Kings 18-19. Leiden-Boston: Brill, 2009, p. 141-143; SCHULTZ, Samuel J. A História de Israel no 
Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 2008, p. 150-153; SANTOS, Suely Xavier dos. “Para uma paz 
sem fim”. Um estudo, sócio-político e teológico, da tipologia messiânica nas perícopes de Isaías 7.10-17 e 
8.23-9.6. São Bernardo do Campo: Umesp, 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), p. 48-49; 
Donner, 2004, p. 372,373. 
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36.2)186. Senaqueribe montou um cerco através das cidades conquistadas de Judá, e 

Jerusalém ficou sitiada. Este acontecimento pode ter sido o mesmo narrado no Salmo 48.5-

8.  

O restante desta narrativa poética está no v.6. O v.6 é composto por quatro frases: 

“eles viram” (v.6a), “então, ficaram chocados” (v.6b), “apavoraram-se” (v.6c), 

“apressaram em fugir” (v.6d). 

A terceira frase (v.6a) da segunda estrofe é 'flrY hAG~mûEh (hemmah ra’), “eles viram”. 

Desta frase surgem as três seguintes. Todas as três frases seguintes são consequência desta 

ação de (v.6a) “eles viram”. O verbo 'flrY  (ra’) é o qal perfeito 3ª pessoa do plural de h'r 

(ra’ah), “ver, observar, perceber”. Esta frase depende da próxima para entendermos o 

resultado desta ação de ver. 

A quarta frase (v.6b) é ˚̋hAmAGt §̆E–k (ken tamahu), “então, ficaram chocados”. Esta frase 

é subordinada à terceira, pois possui um advérbio §E–k (ken) “então”, que liga uma frase que 

é consequência da outra anterior. “Eles viram, então, ficaram chocados”. 

O verbo ˚̋hAmAGt (tamahu), vem de hmt (tamah), “estar estupefato, pasmado ou 

assombrado; olhar atônito; estar surpreso; chocado”. Os reis com certeza não esperavam 

ver o que eles viram, enquanto avançavam contra Sião. O fato é que eles ficaram 

estupefatos, pasmados, chocados com o que viram. Mas o que eles viram? O texto não diz. 

A quinta (v.6c) e a sexta (v.6d) frase são formadas por um único verbo. Vejamos 

primeiramente a quinta frase (v.6c), ı̊l·ḩb«n (nibhalu), “apavoraram-se”. Este verbo 

também significa “estar fora de si”. Os exércitos inimigos quando viram, ficaram chocados 

e se apavoraram, ficaram desorientados. 

Então temos a última frase das seis ações dos reis que se juntaram contra Sião, a 

sexta frase (v.6d) ˚zAKΩp~̧x∆n (nehppazu), “apressaram em fugir”. Vimos que todos os seis 

verbos ocorreram numa sequência lógica até chegar ao ponto de se apressarem em fugir. O 

verbo aqui é um nifal, que é voz passiva, os reis foram apressados a fugir. O fugir não foi 

                                                
186 Cf. Cazelles, 2008, p.178-180; Evans, 2009, p. 142. 
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uma ação planejada por eles, o pavor, o choque, os pressionou a fugir, eles foram forçados 

pelo seu pavor a fugir. 

Senaqueribe, baseado em Laquis, envia um mensageiro a Ezequias com uma carta, 

afrontando a Ezequias e a Javé. 

“10 Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: 

Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: 

Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. 

11 Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, 

Como as destruíram totalmente: 

Crês tu que te livrarias? 

12 Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, 

Gozã, Harã e Refeze e os filhos de Éden, os que estavam em Telassar? 

13 Onde está o rei de Hamate, e o rei de Arpade, 

E o rei da cidade de Sefarvaim, de Hena e de Iva?” (2Rs 19.10-13: ARA). 

A narrativa bíblica diz que Ezequias logo após ter lido a carta, orou a Javé (2Rs 

19.14-19; Is 37.14-20). Então o profeta Isaías manda dizer ao rei Ezequias que Javé ouviu 

a sua oração acerca de Senaqueribe e que daria o livramento a Jerusalém.187 Em 2Rs 19.34 

Javé diz: “Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor de 

meu servo Davi”. 

O texto bíblico diz que naquela mesma noite em que o profeta tinha enviado a 

mensagem de Javé, Javé enviou seu Anjo (Mensageiro) que feriu o arraial dos assírios, e 

morreram naquela noite cento e oitenta e cinco mil soldados assírios. De modo que ao 

amanhecer, quando dos que restaram se levantaram, perceberam que todos estavam 

mortos. Então Senaqueribe voltou para a Assíria e ficou em Nínive. Depois de certo tempo, 

dois de seus filhos o mataram na casa de Nisroque, enquanto o adorava (2Rs 19.35-37; 2Cr 

32.21; Is 37.36-38). 

Pode ser que o que eles viram (v.6a), e por isso ficaram chocados e apavorados, e se 

apressaram em fugir, tenha sido os corpos mortos de seus companheiros de exército. Ao 

                                                
187 Cf. Cazelles, 2008, p. 179. 
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ver todos aqueles corpos mortos pela manhã, ficaram chocados, estupefatos, e 

desorientados, se apressaram em fugir para Nínive188. 

A sétima frase (v.7a) desta segunda estrofe é £AH £ăt√~zAx·' hfldAvËrY  (re‘adah ’ahazatam 

xam), “Um tremor se apossou deles lá”. Os reis ficaram cheios de temor e tremor, 

estremecidos pelo que aconteceu inesperadamente. Para explicar as dimensões deste 

tremor, precisaremos analisar a oitava frase. 

A frase a seguir qualificará esse tremor que se apossou dos reis. A oitava frase (v.7b) 

é :hfldïElÙCya–k lyiÄxM (hil kyyoledah), “dores de parto como aquela que está para dar à luz” As 

dores de parto quando chegam não tem como fugir. Assim foi o tremor que se apossou dos 

reis que se uniram contra Jerusalém, esse tremor foi como dores de parto. 

Isto faz lembrar quando pela manhã, os soldados e generais acordaram e se 

levantaram, e quando saíram se suas tendas perceberam que todos os demais estavam 

mortos eram um monte de cadáveres, segundo o texto bíblico, foram mortos cento e oitenta 

e cinco soldados. Este é um número consideravelmente alto, mas é o que a Bíblia nos 

fornece (2Rs 19.35-37; 2Cr 32.21; Is 37.36-38). 

No v.8 temos mais duas frases, a nona e a décima da estrofe. A nona frase (v.8a) é 

£yÊ°d“q ~ fix˚ŗ–úb beruah qadim, “em vento oriental”. Esta frase possui duas notas no aparato 

crítico da BHS, vejamos, 

[ a 1 c pc Mss xwr–̧k ] 

A nota do aparato crítico da BHS o vocábulo fix˚r–̧úb (com um vento), diz que este 

termo deve ser lido como aparece em alguns poucos manuscritos medievais 

hebraicos fix˚r–̧k (como um vento). 

Aqui pode ter havido um erro de cópia, já que o b (beit) e o k (kaf) são de grafia 

similar. O mais provável é que a nota esteja certa, o Texto Massorético deve ser mudado 

aqui para  fix˚r–̧úb (com um vento), “Como um vento oriental”. Esta é a mesma expressão 

                                                
188 Cf. Donner, 2004, p. 374,375. 
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que ocorre em Êxodo 14.21, quando o Mar dos Juncos se abriu. O Êxodo é tradição do 

Norte, vemos aqui influências das tradições do Norte neste Salmo. 

A outra nota está no termo £yÊ°d“q (oriental): 

 [ b Ö(ãå) βιαí� ] 

A nota diz que a LXX e em parte a Peshitta e o Targum de Ônquelos, trazem o termo 

violento (ou forte) no lugar do termo hebraico oriental. Vejamos na LXX: 

 

LXX: 8  evn pneu,mati biai,w| 

Tradução: 8 Em vento violento 

 

Não temos como saber se este termo hebraico possuía outro sentido em torno do séc. 

III a.C. ou se o texto hebraico tinha essa variação. Sabe-se que o “vento oriental” ou “vento 

do oeste” era temido pelos marinheiros que navegavam pelo mediterrâneo. Este era um 

vento muito forte que poderia ser fatal em determinadas ocasiões, produzindo sérios Dãos 

às embarcações e às pessoas. Seria este “vento oriental” o mesmo “Euroaquilão” que 

ocorre no Mar Mediterrâneo descrito no livro dos Atos dos Apóstolos 27.14? 

Tal frase precisa da próxima para completar seu sentido. A décima frase (v.8b) é a 

continuação da nona (v.8a), a consequência do vento oriental. A frase (v.8b) é 

:HyiΩHËraGt tÙBCy«nÛ' rE–ÄbaḨGtM  (texaber ’aniyot tarxix), “destruístes os navios de Társis”. Para Kraus 

esta décima frase é estranha, pois “os navios de Társis” se encaixariam melhor no âmbito 

siro-fenício, na região do Monte Safon, que está naquela região junto ao mar. Os famosos 

navios fenícios, que eram equipados para cruzar o Mar Mediterrâneo e chegar até Tartesos, 

na Espanha189. 

Aqui podemos propor duas hipóteses: 1. O Salmo fala dos navios de Társis porque 

algumas guarnições do exército assírio, veio em embarcações a partir dos portos fenícios 

para a costa palestina, para em terra firme subir contra Jerusalém? Ou 2. Como a religião 

cananeia teve certo êxito durante muito tempo em Israel e se fortalecido também na região 
                                                
189 Cf. Kraus, 1993, p. 725,726. 
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de Judá, e sendo Ba’al o deus da tempestade e vencedor do deus do mar, Yamu, Javé 

mostrou seu poder sobre as tempestades bem como sobre o mar? 

 

2.8.3.2 Afirmação de confiança (v.9) 

No v.9 há cinco frases, “como que ouvimos” (v.9a), “também vimos” (v.9b), “na 

cidade de Javé dos Exércitos” (v.9c), “na cidade do nosso ’elohim” (v.9d) e “’elohim a 

estabeleceu para sempre. Selah” (v.9e). Este versículo é marcado pelos verbos em segunda 

pessoa do plural, incluindo novamente a comunidade. Aqui está uma afirmação de 

confiança em Javé. 

A décima primeira frase (v.9a) diz, ˚ņvaâmAH reòH·'a–k (ka’axer xama‘nu), “como que 

ouvimos”. Esta frase fortalece a idéia do livramento vindo de Javé, pois diz “Como que 

ouvimos”. O que foi ouvido acerca de tudo o que ocorreu de toda a ofensiva assíria e 

tentativa frustrada de entrar em Jerusalém190. 

A décima segunda frase (v.9b) ˚nyÄi'flr §òE–k (ken ra’inu), “também vimos”. Esta frase 

também pode ser traduzida como “assim vimos”. O termo §E–k (ken), indica uma 

constatação, “como ouvimos, assim vimos”. A comunidade viu que Javé é o grande Rei, 

indestrutível. 

A décima terceira e a décima quarta frases (v.9c e 9d), tÙ'Ab̧̃c ̆h√whÃy-ryiv̧–b (be‘ir-Javé 

seba’ot), “na cidade de Javé dos Exércitos” e ˚n°yEh»lÈ' rZyiv̧–b (be‘ir ’eloheynu), “na cidade do 

nosso Deus”. Aqui temos duas frases semelhantes, uma com o epíteto tÙ'Ab̧̃c h̆√whÃy (Javé 

Seba’ot) (v.9c) e ˚n°yEh»lÈ' (’eloheynu), v.9d. O javismo e o eloísmo juntos. Ou os levitas 

esqueceram, de mudar Javé para ’elohim ou a frase “na cidade do nosso ’elohim” foi 

acrescentada posteriormente. Não se sabe. 

Estas duas frases também reforçam a idéia da cidade de Javé indestrutível. O epíteto 

“Javé dos Exércitos”, segundo Siqueira, ocorre 267 vezes na Bíblia Hebraica, e não ocorre 

                                                
190 Cf. Kraus, 1993, p. 726. 
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no Pentateuco nem em Josué nem em Juízes. Para Siqueira, esta expressão quer dizer que 

Javé é o comandante dos exércitos de Israel191. 

A última frase desta estrofe fecha toda a reportagem sobre o conflito entre os reis e 

Sião, onde Javé mesmo lutou por Jerusalém e venceu o exército “invencível” assírio. Esta é 

a décima quinta frase desta segunda estrofe (v.9e), :hAleïs £̆AlÙv-dav Ãh∆nÃ~nÙkÃy £yiòh»lVÈ' (’elohim 

yekonneha ‘ad-‘olam selah), “’elohim a estabeleceu para sempre. Selah.”. 

O verbo Ãh∆nÃ~nÙkÃy (yekonneha), é o polel da raiz kvn, “estabelecer, preparar, fundar, dar 

estabilidade”. Deus a preparou, fundou, estabeleceu para sempre. Esta frase faz referência 

com Sl 46.6a “Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da 

manhã” (ARA). Deus está no meio de Jerusalém, em Sião, ele a estabeleceu para sempre, 

portanto, jamais ela será abalada. 

Aqui aparece o termo hAleïs (selah), de significado incerto, ocorre 71 vezes na Bíblia 

Hebraica, em 39 salmos. Dentre outras hipóteses apresentadas por Kraus, a mais plausível 

é a de que selah signifique “elevação”, da raiz lls (salal), indicando o momento para 

elevar o tom da música ou levantar os olhos192. A LXX interpreta este termo hebraico 

como dia,yalma (diápsalma), que significa uma pausa, um interlúdio musical.   

 

2.8.4 TERCEIRA ESTROFE – Louvor comunitário pela vitória (v.10-12) 

 

10 Ponderamos, ó ʾelohim, tua bondade, 

                              no meio do teu templo. 

                11 Como  teu nome, ó ʾelohim, 

                            assim   teu louvor sobre os limites da terra; 

                                tua direita está cheia de justiça. 

12 Alegre-se   Monte Sião, 

                                                
191 Cf. SIQUEIRA, Tércio Machado. Tirando o Pó das Palavras. São Paulo: Cedro, 2005, p. 166. 
192 Cf. Kraus, 1993, p. 38,39. 
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             exultem      filhas de Judá, 

      por causa dos teus direitos. 

 

Estamos agora na terceira estrofe do Salmo 48. Ela é um louvor comunitário pela 

vitória de Javé sobre os reis, e pelo livramento de Jerusalém. Jerusalém, Sião, está sendo 

elevada ao posto de cidade indestrutível, inabalável. Javé habita no meio dela e a 

estabeleceu para sempre. 

Esta terceira estofe é formada pelos v. 10-12, e é composta por sete frases: 

“Ponderamos, ó ’elohim, tua bondade, no meio do teu Templo”, “como teu nome, ó 

’elohim,”, “assim teu louvor sobre os limites da terra”, “tua direita está cheia de justiça”, 

“alegre-se Monte Sião”, “exultam filhas de Judá” e “por causa dos teus direitos”. 

 

2.8.4.1 Descrição da adoração (v.10) 

O v.10 trata de descrever a adoração a Javé e é formado por uma única frase, 

:ßïelAkyEh bÂr’Äq–̧bM ß°Â–ḑsax £Zyih»lÈ' ˚nZyiG~mÊ–d (dimminu ’elohim hasddeka beqereb heykaleka), 

“Ponderamos, ó ’elohim, tua bondade, no meio do teu Templo” (v.10). Este versículo pode 

indicar o lugar vivencial deste Salmo, a ação do culto no Templo de Jerusalém. O pronome 

oculto “nós”, indicado no aformativo do verbo hebraico, indica uma adoração comunitária 

no Templo. 

O verbo ˚nZyiG~mÊ–d (dimminu), vem da raiz hmd (dmh), este verbo no qal significa, 

“parecer-se com, ser semelhante”. Este mesmo verbo no piel significa, “comparar, 

planejar, pensar, ponderar, imaginar”. O tronco piel é uma forma intensiva do verbo. Neste 

caso, demonstra a intensidade na meditação no meio do Templo de Javé. 

Outro vocábulo importante é ß°Â–ḑsax (hasddeka), “tua bondade”. O vocábulod’s’x 

(hesed) é normalmente traduzido por misericórdia, mas ele é mais que isso, significa 

“bondade, lealdade, fidelidade, benevolência, piedade”. A adoração na comunidade era a 

meditação da bondade, misericórdia, benevolência, piedade de Javé, e isto, no meio o 

Templo de Javé, em Jerusalém.  
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No v.10 os peregrinos também declaram que a d’s’x (hesed), bondade, amor, 

misericórdia e no v.11 qÂdec (sedeq), justiça  enchem de alegria o monte Sião, conforme 

afirmado na primeira estrofe, no v.2. O sentimento de contentamento e felicidade no Monte 

Sião, se completam na justa justiça de Deus, que são seus atos salvíficos plenos de 

bondade, amor e misericórdia. 

 

2.8.4.2 Louvor a ’elohim (v.11) 

O louvor a ’elohim aparece no v.11, que é formado por três frases: “como teu nome, 

ó ’elohim” (v.11a), “assim teu louvor sobre os limites da terra” (v.11b) e “tua direita está 

cheia de justiça” (v.11c). 

O louvor se concentra no nome de ’elohim (v.11a), £yÄih»lÈ' ̀ßm̧~iḨ–k (keximka ’elohim), 

“como teu nome, ó ’elohim”. A construção gramatical desta frase é semelhante à do v.9 

onde ocorre os termos ke ... ken, “como ... assim”. Da mesma forma que o v.9, a próxima 

frase (11.b), que é a terceira da estrofe, dá continuidade na sentença. 

“Como teu nome, ó Deus”, ¶Â~r°e'-~y≈w̧c—q-lav ß̧tAGliḩG̃t ̆§E–k (ken tehilatka ‘al-qasvey-’eres), 

“assim [é] teu louvor sobre os limites da terra”. Assim como é o nome de Deus, é o seu 

louvor sobre os limites da terra. Deus é grande e é muito louvado, é o grande rei. Os seus 

grandes feitos seriam testemunhados em todo o império assírio, que era o mundo 

conhecido da época. 

A quarta frase (v.11c) da estrofe, :ß∆ïnyimÃy hAB'ļAm qÂdeÄcM (sedeq mal’ah yemineka) “tua 

direita está cheia de justiça”. A justiça de Javé é perfeita. O termo qÂdeÄcM (sedeq), significa, 

“justiça”, a justiça de Javé reconstrói e restaura”. A justiça de Javé é misericórdia, 

bondade, paz, verdade, direito, instrução e verdade. A sua destra, suas ações são cheias 

desta justiça193. 

A LXX traduz esta frase como, dikaiosu,nhj plh,rhj h̀ dexia, sou (dikaiosúnes 
pléres e dexiá sou), “justiça plena [é] tua destra”.  

                                                
193 Cf. KNIERIM, Rolf P. A Interpretação do Antigo Testamento. São Bernardo do Campo: Editeo, 1990, p. 
30,40. 
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2.8.4.3 Convocação para a procissão (v.12) 

O último versículo desta terceira estrofe é o v.12. Ele é uma convocação para que se 

iniciasse uma procissão, uma peregrinação à Jerusalém, a cidade de Javé. Este versículo é 

formado por três frases: “alegre-se Monte Sião” (v.12a), “exultem filhas de Judá” (v.12b) e 

“por causa dos teus direitos” (v.12c). 

As frases do v.12 são uma convocação para louvar, ocorrem dois verbos no 

imperfeito jussivo. Os verbos no imperfeito jussivo também podem assumir a posição de 

ordem. Assim, na primeira frase (v.12a) temos “alegre-se Monte Sião” e na sequência a 

segunda frase (v.12b) “exultem filhas de Judá”. 

A quinta frase (v.12a) §ÙÆCyic-rah xòam̧W«y (yismah har-siyyon), “alegre-se Monte Sião”. A 

expressão Monte Sião pode estar se referindo aqui, especificamente da cidade de 

Jerusalém. A ordem e uma injeção de ânimo, para que Jerusalém se alegre. 

A próxima frase (v.12b) completa o paralelismo, hfl°d˚hÃy tÙ̆ņ–b h√ņl≈gAG̃t (tagelnah benot 

yehudah), “exultem filhas de Judá”. Filhas de Judá significa aqui as cidades que compõem 

o seu território. 

Os dois verbos que aparecem aqui “alegre-se” e “exultem”, estão no imperfeito 

jussivo. Este modo verbal fortalece a ação do verbo e pode torná-lo uma ordem, uma 

exigência. Tanto Jerusalém como Judá recebeu o livramento de Javé. O salmista ordena 

para que todos, Jerusalém e as cidades de Judá se alegrem e exultem. 

A sétima frase (12c) apresenta o motivo para toda esta alegria e exultação. 

:ßyeïXAKp̧Him §avÄam̧lM (lema‘na mixpateyka), “por causa dos teus direitos”. O termo mixpat 

significa “direito” é o direito dos pobres, não somente juízos como geralmente é traduzido. 

O termo ocorre aqui com sufixo pronominal de segunda pessoa, ou seja, os direitos são do 

Monte Sião e das filhas de Judá. 

 

Este versículo é semelhante ao Sl 97.8 
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`hw")hy> ^yj,äP'v.mi ![;m;Þl. hd"_Why> tAnæB. hn"l.gET'w:â !AY©ci Ÿxm;’f.Tiw: h['ìm.v' 

“Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó 

SENHOR”. (ARA). 

A comunidade é convocada para realizar uma procissão cheia de alegria e exultação, 

por que Javé manteve seus direitos e suas cidades. Jerusalém se manteve ilesa e Judá 

conseguiu se livrar das garras de Senaqueribe. 

 

2.8.5 QUARTA ESTROFE – Convocação para Procissão (v.13-15)  

 

13   Rodeai Sião 

    e percorrei-a, 

      contai suas torres. 

 14 Colocai vossos corações para sua muralha, 

      observai seus palácios; 

           para contardes para a geração seguinte. 

                15 Eis! 

                Este Deus (é) nosso Deus sempre e sempre; 

                               Ele         nos guiará  sobre a morte. 

 

Esta é a última estrofe do Salmo 48, ela encerra com uma convocação para a 

realização de uma procissão em Jerusalém, Tal convocação teve início no final do v.12, 

onde Jerusalém e as cidades de Judá são alvos da convocação. Aqui ela é mais específica, 

apresenta além da convocação, um itinerário para realizá-la e seu objetivo. 

A quarta estrofe é formada pelos v. 13-15, e são compostos por oito frases: “rodeai 

Sião”, “percorrei-a”, “contai suas torres”, “colocai vosso coração para sua muralha”, 

“observai seus palácios”, “para contardes para a geração seguinte”, “eis! Este Deus é 

nosso Deus sempre e sempre” e “ele nos guiará sobre a morte”. 
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2.8.5.1 O Itinerário e o objetivo da procissão (v.13-14) 

Os v.13-14 nos apresentam um itinerário e o objetivo da procissão. Afinal, para quê 

realizar uma procissão em Jerusalém? Estes versículos apresentam cinco verbos no 

imperativo: rodeai, percorrei, contai, colocai e observai. Os verbos no imperativo 

expressam uma ordem, uma obrigação. Vejamos. 

O v.13 é constituído por três frases: “rodeai Sião” (v.13a), “e percorrei-a” (v.13b) e 

“contai suas torres” (v.13c). Aqui começa o itinerário da procissão. 

A primeira frase (v.13a) §ÙCyic̃ ˚–bOZs (sobu siyyon), “rodeai Sião”. O verbo ˚–bOZs (sobu) 

é o modo imperativo de bbs (sabab), este verbo tem o sentido de circundar, rodear. A 

ordem era para que a comunidade rodeasse Sião, Jerusalém. 

A segunda frase (v.13b) Ah˚°p~y÷–qahÃw (vehaqqipuha), é formada somente pelo verbo no 

imperativo, pois ela é a continuidade da primeira. Tanto o verbo da primeira frase como 

este possuem as mesmas possibilidades de tradução, os dois significam rodear ou 

circular. Isto é um indício de que a segunda frase tenha a função de reforçar a idéia de 

rodear a cidade, dar voltas, circular. 

A terceira frase nos mostra que além de rodear e percorrer a cidade, era para fazer 

outras coisas como veremos nesta frase (v.13c) :ΩAhyelfl–dÃgim ˚Äŗ~pisM (sipru migdaleyha), 

“contai suas torres”. Uma das primeiras ações que a comunidade tinha que realizar logo 

que iniciassem a procissão era contar as torres da cidade. 

Ao que parece, o objetivo era levar o povo a ver que não houve dano algum à 

cidade. Numa batalha convencional, as muralhas das cidades eram as mais afetadas, com 

as grandes pedras que eram lançadas, fogo, etc. No Caso de Jerusalém, a guerra foi 

vencida e nela não houve dano. O povo estava rodeando a cidade para comprovar esse 

testemunho de livramento de Javé. 

No v.14 temos igualmente três frases: “colocai vossos corações para a muralha” 

(v.14a), “observai seus palácios” (v.14b) e “para contardes para a geração seguinte” 
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(v.14c). O v.14 é a continuidade do v.13, segue com mais dois verbos no imperativo 

indicando as ações que a comunidade tinha que realizar durante a procissão. E na última 

frase do v.14 o objetivo da procissão e das ações realizadas nela. 

A quarta frase da estrofe (v.14a) hAÄlyExΩļ | £âek~¸–bil ˚tyòiH (xitu libkem leheylah), 

“colocai vossos corações para sua muralha”. Quando esse verbo e substantivo 

£âek~¸–bil ˚tyòiH (xitu libkem) aparecem juntos, precisam ser traduzidos como uma expressão, 

não separados. Sua tradução é “prestem atenção!”, “atentai” ou “considerai”. A ordem 

aqui é “prestem atenção em sua muralha!”, “atentai para sua muralha”. 

Então já temos até aqui, rodeai Sião e percorrei-a, contai suas torres, prestem 

atenção em sua muralha. Era para rodear a cidade, contar suas torres e prestar atenção na 

muralha. 

A quinta frase (v.14b) ”h°yetÙņmËra' ú̊g~̧–saKp (pasgu ’armenoteyha), “observai seus 

palácios”. O verbo ú̊g~̧–saKp (passgu) pode ser traduzido também por “visitar”. Desta forma 

seria uma ordem para visitar os palácios que havia em Sião. 

O final do itinerário da procissão era a visita da comunidade aos palácios de 

Jerusalém. Depois de ter rodeado e percorrido a cidade, de ter contato suas torres e de ter 

prestado atenção em sua muralha, a última fase da procissão era a visita aos palácios da 

cidade. Não se sabe ao certo que palácios são estes. São palácios reais? São religiosos? 

Fica em aberto. 

Agora qual é o propósito dessa procissão, qual o objetivo de ter rodeado e percorrido 

a cidade, de ter contado suas torres, de ter prestado atenção em sua muralha e de ter 

visitado seus palácios? A resposta está na sexta frase (v.14c) :§Ù¡r·xa' rÙ̆ḑl Ä̊ŗKpasĢtM §avaúm̧l 

(lema‘na tesapru ledor ’aharon), “para contardes para a geração seguinte”. 

A locução §avaúm̧l (lema‘na), significa finalidade, objetivo. Expressa que a finalidade 

da procissão está escrito em seguida. O verbo tesapru indica que o objetivo da procissão 

era para que os participantes da procissão, contasse para sua geração seguinte. O 

testemunho do que Javé operou entre eles em sua época, deveria ser contato para os filhos, 

e os filhos para seus filhos, etc. 
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2.8.5.2 Confissão Comunitária (v.15) 

Este é nosso último versículo do Salmo 48. Ele é uma confissão comunitária, como 

se fosse um responsório, e a comunidade recitasse este versículo em uníssono. Esta 

confissão comunitária vem logo em seguida da procissão, como se a procissão terminasse 

com esta confissão. 

Este versículo possui duas frases: “eis! Este Deus é nosso Deus sempre e sempre” 

(v.15a) e “ele nos guiará sobre a morte” (v.15b).  

A primeira frase (v.15a) dev√w ~ £̆AlÙv ˚nyEh»lÈ'Y £Zyih»lÈ' | hè∆z yi–~ òk (ki zeh ’elohim ’eloheynu 

‘olam va‘ed), “Eis! Este Deus é nosso Deus sempre e sempre”. Esta frase começa com a 

interjeição yi–k (ki). Esta interjeição é um grito no meio da comunidade “Atenção!”, 

chamando o povo para ouvir atentamente o que será pronunciado a seguir. 

Na sequência vem pronome demonstrativo hè∆z (zeh), “este”, especificando que não é 

qualquer deus, é “este Deus”. Segundo Kraus, o texto anterior deveria trazer “este é 

Javé”.194 A frase segue, “este Deus é nosso Deus sempre e sempre”, poderia ser traduzido 

como “eternamente”. A comunidade estava confessando que este Deus, o que realizou o 

grande livramento para Sião, é o nosso Deus eternamente. 

A última frase (15b) desta estrofe e do Salmo finaliza, :t˚¿m~-lav ˘̊ n≈g·h¬nÃy '˚Yh (hu 

yenahagenu ‘al-mut), “ele nos guiará sobre a morte”. Esta afirmação dentro da confissão 

comunitária se inicia com um pronome pessoal '˚Yh (hu), “ele”, referindo-se a Javé. Em 

seguida um verbo no piel imperfeito ghn (nahag), “guiar, conduzir”. 

A comunidade está confessando que Javé e o seu Deus e que ele mesmo, os guiará 

ou conduzirá, assim como um pastor conduz o seu rebanho, guiando atentamente pelas 

pastagens verdejantes. Isto também é influência das tradições do Norte, Israel. 

                                                
194 Cf. Kraus, 1993, p. 727. 
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Há uma nota no aparato crítico da BHS a respeito da expressão t˚¿m~-lav (‘al-mut), 

“sobre a morte”. Existem algumas questões sobre esta expressão, vejamos. 

 

[ c–c mlt Mss twmlv, Ö ε�̋ τù̋ ε��να̋ = tÙm√l»v? ã l‘l Mn mwt’ = t∆w”m-l¬v cf Hier 

in mortem; 1 frt tÙm√l·v-l¬v ut 46,1 et cj c 49,1 ] 

 

A nota do aparato crítico da BHS a respeito da expressão t ¿̊m~-lav (‘al-mut), “sobre a 

morte”, diz que muitos manuscritos hebraicos medievais trazem a expressão unida e sem 

maqqef. A LXX traduz como para sempre, é uma retroversão de tÙm√l»v, mas esta 

informação é incerta. A Peshitta traz l‘l Mn mwt’ que é uma retroversão de sobre-morte, 

confira Jerônimo de Estridônia, até a morte. É para ser lido possivelmente como 

tÙm√l·v-l¬v (‘al-‘alamot), “sobre jovens mulheres” como 46.1 e conectar com 49.1. 

Esta possibilidade de leitura proposta pelo aparato crítico da BHS não bate com o 

contexto da frase. É preferível manter o que está no Texto Massorético, t˚¿m~-lav (‘al-mut), 

“sobre a morte”. Desta forma o texto fica mais lógico e inteligível. 

Javé nos guiará ou conduzirá sobre a morte. Assim é posto um contraste entre Javé o 

Deus da vida e a morte. Na mitologia Cananeia, nos textos de Ras-Shamra, mut é o deus da 

morte. Ba’al venceu mut quando conquistou o Monte Safon. Aqui pode estar fazendo 

referência ao mito cananeu, confessando que Javé é o Deus da vida, que venceu a morte, e 

faz com que seu povo seja guiado sobre a morte, por cima dela. A morte não tem poder 

sobre os que crêem em Javé. 

Concluindo este capítulo... Vimos através dos passos exegéticos o Salmo 48 de 

forma mais aprofundada. Mergulhando no texto pôde-se perceber como a indicação de 

autoria, lugar e data, podem fornecer subsídios importantes para a compreensão do texto 

bíblico. A crítica textual nos forneceu informações preciosas sobre a transmissão do texto 

ao longo dos séculos. E a crítica da forma a estruturar o texto, de maneira que se tornasse 

possível seu aprofundamento. 
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Através da exegese chegamos a algumas considerações mais concretas. O texto deve 

ter sido escrito no final do século VIII a.C., depois de Jerusalém ter sido salva da 

destruição pelos assírios. A narrativa do ataque contra Jerusalém e o seu livramento, 

podem ser encaixados neste contexto. O Salmo é uma Canção de Sião, que exalta 

Jerusalém e convida o povo a preregrinar em procissão pela cidade e ao redor dela, com o 

objetivo de transmitir para as próximas gerações os feitos de Javé por Jerusalém. 
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CAPÍTULO 3 
A MITOLOGIA CANANEIA E A TEOLOGIA DE SIÃO 

 

3.1 Os achados de Ras-Schamra 

Em 1928 um lavrador, na região de Ugarit, estava arando suas terras quando de 

repente seu arado bate numa pedra. Tal pedra fazia parte de ruínas de um túmulo antigo. 

Então o Serviço de Antiguidades da Síria envia um especialista para fazer suas análises. Aí 

veio a descoberta, era uma necrópole do séc. XIII e XII a.C. 

Tal descoberta nos deu a possibilidade de conhecermos um pouco melhor a religião 

Cananeia e seus deuses, a maneira como os cananeus compreendiam sua religião e de que 

forma sua religião organizava a sociedade. 

Este achado foi um presente para os pesquisadores, um dos maiores achados do séc. 

XX. Antes disso não se tinha muita informação a respeito da religião e mitologia Cananeia. 

Esta descoberta trouxe à luz a maneira como esta sociedade estava intimamente ligada à 

mitologia e como eles acreditavam que ali, naquela região ou cidade, habitava seu deus 

Ba’alu e estava situado o seu Monte Sagrado, o Safanu195. 

                                                
195 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 23-31. 
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Neste sítio arqueológico foram encontrados indícios de prosperidade, havia muitas 

cerâmicas semíticas e cananeias. Também muitos textos registrados em tabletes de argila. 

Os textos eram relatos míticos acerca de Ba’alu e ’Anat sua irmã196. 

Também foram descobertos que os textos ugaríticos de Ras Schamra tinham um grau 

de parentesco muito próximo. A gramática e muitos substantivos e verbos possuíam 

radicais parecidos. O estilo da gramática ugarítica é parecido com o da gramática do 

hebraico bíblico. 

Desta forma foi possível realizar uma análise comparada entre textos ugaríticos e 

textos bíblicos. A descoberta foi que muitos textos bíblicos escritos tardiamente possuíam 

certas semelhanças com os textos ugaríticos. Vários Salmos como o Sl 29 tinha muitos 

aspectos em comum. 

Com relação aos salmos, há muita coisa em comum. A própria poética hebraica, 

baseada no paralelismo, também ocorria nos textos ugaríticos. Os relatos míticos de Ba’alu 

foram parar em alguns dos salmos bíblicos. Isto não quer dizer que os israelitas, 

especialmente os levitas, também acreditavam em Ba’al, mas que de alguma forma 

receberam essas tradições e conviveram com elas197. 

Segundo Segert, depois dos achados de Ras-Schamra em 1929, outras escavações 

arqueológicas foram realizadas na região há algusn quilômetros ao sul de Ras-Schamra. No 

final da década de 1970 (em torno de 1977), pequenos fragmentos de textos escritos com 

alfateto ugarítica foram encontrados na região ocidental do Mediterrânio: No Chipre [Hala 

Sultan Tekke, próximo de Larnaca], na Síria [Tell Sukas e Kadesh], no Líbano [Kamid el-

Loz e Sarepta] e na Palestina [Monte Tabor, em Taanaque e em Beit Shemesh].198 

 

3.1.1 Os níveis da sequência estratigráfica de Ras-Schamra 

A primeira série de campanhas de escavação aconteceu entre os anos de 1929 a 1939 

(onze ampanhas), sendo interrompida devido à guerra na Europa. As escavações foram 

                                                
196 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 27,28. 
197 Cf. Dahood, 1986, p. XVIII-XX. 
198 Cf. SEGERT, Stanislav. A Basic Grammar of the Ugaritic Language – with selected texts and glossary. 
Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1984, p. 13. 
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retomadas em 1948 (com a campanha número doze), seguindo até o ano de 1976 (com a 

campanha número trinta e sete). 

Foram encontrados durante as campanhas de escavação, inúmeros objetos, como: 

estátuas, estelas, armas e cerâmicas de diversas formas e para diversos usos. O local possui 

cerca de vinte metros de resíduos, que nos mostra que havia ocupação na região desde o 

período neolítico, no final da época do bronze (de 1550 a 1200 a.C.).199 

As escavações, segundo Olmo Lete, foram classificadas na sequência em cinco níveis 

estratigráficos, os quais abrangem um período de mais de três mil anos, como segue: 1) 

1500-1100 a.C.; 2) 2100-1500 a.C.; 3) 3000-2100 a.C.; 4) 4000-3000 a.C.; 5) ?-4000 a.C. 

1º Nível (1500-1100 a.C.): A região experimentou certa prosperidade, a quel é atestada 

através das construções e dos túmulos da necrópole. Também o estilo das cerâmicas é um 

indício desta prosperidade. Em torno de 1370 a.C. um incêndio destruiu essa prosperidade. 

Entre os anos de 1370 e 1100 a.C. há grande número de artes e cerâmicas com estilo 

micenense e também construções funerárias. A ruína da civilização deste período acontece 

no início da época do ferro (em torno de 1200 a.C.).200 

2º Nível (2100-1500 a.C.): Neste nível há indícios de uma civilização semítica, com 

cerâmicas e templos tipicamente cananeus. Apesar das invasões dos Hicsos, a civilização 

continuou sendo cananeia, com a presença da necrópole e diversas cerâmicas. As casas 

possuíam túmulos familiares, o que comprova o cuidado e o culto doméstico aos mortos. 

Isto pode corroborar a reação dos relatos bíblicos a esse respeito.201 

3º Nível (3000-2100 a.C.): Os extratos mais antigos testificam uma civilização pobre 

com pouco desenvolvimento. Neste período há indícios de instalações cananeias em Ras-

Schamra, que pode ter sido fruto de uma invasão. De acordo com Olmo Lete, foram 

encontradas deste período, cerâmicas com influencia das culturas contemporâneas da baixa 

mesopotâmia.202 

                                                
199 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 23-25; Mazar, 2003, p. 51; CRAIGIE, Peter C. Ugaritic and the Old Testament. 
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1983, p. 26-43; Segert, 1984, p. 13. 
200 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 25; Mazar, 2003, p. 51. 
201 Cf. Id. Ibid, p. 26. 
202 Cf. Id. Ibid, p. 26, 27. 
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4º Nível (3000-4000 a.C.): Período calcolítico (4000-3300 a.C.)203. Foram encontrados 

diversos tipos de cerâmicas, as quais eram comuns em todo o antigo Oriente, o qual 

alcança desde a Síria até o Irã. 

5º Nível (?-4000 a.C.): Achados do período pré-cerâmico (que são anteriores a 6000 

a.C.) ao período da cerâmica universal, da época neolítica.204 

Os textos ugaríticos foram encontrados em tabletes, contendo diversos tipos de 

literaturas, como: mitos, epopéias, hinos, ritos, textos mágicos e médicos, textos didáticos, 

tratados, cartas, documentos diplomáticos, inventários, listas, registros, etc. Tais textos 

descrevem a mitologia e a épica ugarítica, ressaltando cenas de banquetes, sacrifícios, 

combate, viagem, ritos e magias e duelo e amor.205 

 

3.1.2 A importância dos textos de Ugarit 

Os textos ugaríticos são importantes não só para o estudo do Antigo Testamento, mas 

estritamente para o estudo do Salmo 48 e toda a coleção dos salmos para os filhos de Corá. 

Isto porque os textos ugaríticos passaram a ser um fundo lingüístico e cultural no processo 

de assimilação e reação cultural e religiosa.206 

Por muito tempo os textos ugaríticos eram desconhecidos, e desta forma, a cultura e 

a religião cananeia também permaneceu sem muitos aprofundamentos. Após os achados de 

Ras-Schamra, uma nova janela se abriu para a pesquisa do povo cananeu e também dos 

textos hebraicos do Antigo Testamento.207 

As práticas culturais e religiosas cananeias passaram a ser alvo de investigações, com 

o objetivo de estudar a língua, a cultura e a religião. Dentres os achados arqueológicos de 

cultura material estão tabletes com textos em ugarítico. A literatura ugarítica é uma grande 

fonte para compreender a religião cananeia, seus mitos e cultura. Também nos ajudam a 

                                                
203 Cf. Mazar, 2003, p. 51. 
204 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 27; Mazar, 2003, p. 51. 
205 Cf. Id. Ibid, p. 36-72. 
206 Cf. Id. Ibid, p. 74-76. 
207 Cf. Craigie, 1983, p. 67, 68. 
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entender melhor as origens da cultura e religião israelita, bem como seus textos 

religiosos.208 

Os textos ugaríticos são uma fonte literária para comparar e iluminar o texto bíblico 

hebraico. Isto a partir dos conhecimentos que temos adquiridos desde os achados de Ras-

Schamra. Muitos vocábulos com significados obscuros podem ser esclarecidos recorrendo-

se à língua e literatura ugarírica.209 

Segundo Porath, 

A maioria dos textos mítico-culturais falam da luta pela ascenção de 
Ba‘alu ao reinado sobre os deuses. Aí novamente a localização da 
montanha do Norte (tsapanu = Zafon, na Bíblia Hebraica), como trono 
dessa divindade, desempenha uma importante função. O plano para 
providenciar um tmplo/palácio para o novo rei dos deuses mostra o 
quanto este culto a Ba‘alu demorou para se firmar e ter seu lugar 
conquistado no panteão ugarítico. 

A comparação entre um texto ugarítico e outro da Bíblia Hebraica 
restringir-se-á a uma das cenas do ciclo de Baal, proveniente do drama 
cultual de Ugarit. Antecederam a essa cena: 1. El instala o deus Baal na 
função de divindade da fertilidade; 2. A posse no cargo é festejado com 
banquete, oferecido por El. Segue-se a essas duas, a cena 3. O pleito junto 
a El por um palácio real adequado, intermediado pela deusa Anat.210  

  

Trazendo para o Salmo 48, percebemos que há similaridades entre o salmo bíblico e 

o mito ugarítico de Ba‘al. A montanha, o templo, o palácio, a cidade, a soberania sobre 

outras divindades, a extremidade da montanha sagrada, tudo isso possui paralelos com o 

Salmo 48. Isto nos ajudará a compreender quais as influências recebidas pelos filhos de 

Corá durante seu ministério levítico nas localidades do Norte e depois do Sul. 

 

3.3 A mitologia cananeia: Ba’al e a montanha sagrada – Safon 

Para muitos exegetas alguns textos bíblicos fazem referências à Montanha mitológica 

cananeia, localizada na região norte, na Fenícia. Gerstenberger diz que esta frase que 
                                                
208 Cf. Craigie, 1983, p. 67, 68. 
209 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 76. 
210 Porath, Estudos de Religião 31, 2006, p. 23. 
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aparece no Sl 48.3, obviamente utiliza conceitos cananeus ao identificar o Monte Sião com 

o Monte Safon211. Para Alonso-Schokel212, Weiser213, A. González214 e Bortolini215 o 

salmo se refere à presença e proteção de Javé à cidade de Jerusalém, nos momentos de 

ameaça das nações inimigas. O fato é que o salmo 48 apresenta uma teologia que louva 

Jerusalém/Sião, enaltecendo-a como a cidade onde Javé habita, a cidade de Deus. 

Vejamos. 

A frase começa com a denominação §ÙCyicY-rah Monte Sião. Aqui o salmista coloca o 

nome do Monte do qual ele já estava fazendo referencias desde o v.1. O objeto do louvor 

da comunidade é agora chamado pelo nome, Monte Sião. 

A expressão §Ù°pAc ZyEt–̧kËr¬y (yarketey safon), “extremidade do Safon”, ocorre em Is 

14.13 e em Ez 38.6. Em Is 14.13 o contexto fala da queda do rei de Babilônia. No v.13 o 

rei de Babilônia pronuncia estas palavras: 

“Subirei ao céu; 

acima das estrelas de ’el exaltarei o meu trono, 

e no Monte da Congregação me assentarei, na extremidade do Safon”. 

O vocábulo Safon também pode se traduzido por “norte” (tanto em hebraico quanto 

em ugarítico), e em ocorre em torno de 38 vezes nos textos da Bíblia Hebraica. 

Mas o que é o Monte Safon? 

Até o séc. XX não havia muitas informações a respeito da religião cananeia, mas em 

meados da primeira metade do séc. XX foram encontradas milhares de tabletes com 

diversas inscrições e informações. Foram encontrados textos míticos sobre a ascensão de 

Ba’al ao Monte Safon, textos muito parecidos, em certos aspectos, com alguns salmos 

bíblicos, como o salmo 48216. 

                                                
211 Cf. Gerstenberger, Psalms, Part 1, 1987, p. 200. 
212 Cf. Alonso-Schökel, Salmos I, p. 653-663. 
213 Cf. Artur Weiser, Os Salmos, p. 280-283. 
214 Cf. A. González, El libro de los Salmos, p. 227-231. 
215 Cf. José Bortolini, Conhecer e rezar os Salmos, p. 201-204. 
216 DAHOOD, Mitchel. Psalms I – 1-50. The Anchor Bible. Vol. 16. New York: Doubleday & Company, 
Inc., 1986, p. XVIII-XXXII. 
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De acordo com a religião cananeia o Monte Safon é a morada de ’el, onde ocorre o 

concílio dos deuses. O Monte Safon tem em torno de 1700 metros de altura e está 

localizado na região siro-fenícia, junto ao mar, em Ugarit. 

Segundo a mitologia cananeia, Ba’al conquista o Monte Sapanu (Safon), com a ajuda 

de sua irmã ‘Anat. Ba’al luta contra Yamu (o deus do mar) e contra Mut (o deus da morte), 

nesta luta Ba’al sai vencedor e conquista uma alta posição, somente abaixo de ’el, o deus 

supremo217.  

Ba’al então sobe ao topo do Monte Safon, e junto com ‘Anat constrói um palácio, um 

santuário. Ba’al é chamado cavaleiro das nuvens, talvez porque o topo do Safon 

geralmente fica coberto de nuvens. (Aprofundaremos a questão no Capítulo 3). 

No Egito havia uma cidade portuária chamada Baal-Zefon (Ba’al do Safon). Nesta 

cidade os marinheiros fenícios quando carregavam seus navios no Egito, faziam suas 

orações ao ba’al do Safon, para protegê-los na viagem de retorno. Afinal, Ba’al venceu o 

deus do mar Yammu. 

É necessário entendermos como funciona a dinâmica da mitologia cananeia 

relacionada ao Monte Safon. Antes de tudo, precisamos entender o mito assim como ele 

era entendido nas sociedades arcaicas, como um relato verdadeiro, e desvencilharmos do 

conceito moderno de mito como sendo uma fábula, uma mentira. 

Conforme Eliade o mito deve ser compreendido como um relato fundante numa 

cultura. Ele explica as origens e busca dar sentido à realidade humana218. Vamos ver a 

seguir um texto mítico que faz referência a Ba’al e ao Monte Safon. 

Texto Um Palácio para Ba’al:219 

 

                                                
217 Cf. OLMO LETE, Gregorio del. Mitos y leyendas de Canaan: Segun la tradicion de Ugarit. Madri: 
Ediciones Cristandad, 1981; Idem. Interpretación de la Mitología Cananea: Estudios de semântica ugarítica. 
Valencia: Instituición San Jerónimo, 1984; DE VAUX, Roland. Instituições de Israel no Antigo Testamento. 
São Paulo: Teológica, 2003, p. 317,318. 
218 Cf. Eliade, 2007, Debates, p. 7,8,41-52. 
219 Tradução baseada na de Renatus Porath, em Estudos de Religião 31, 2006, p. 23,24; Olmo Lete, 1981, p. 
183-186. 
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Um Palácio para Ba‘al 

Mensagem de Ba‘lu para ‘Anatu  [KTU 1.3 III] 

Transliteração Tradução 

26 abn.brq.dl.td‘.smm  
26 Eu quero construir um palácio (raio?), 
como não o conhecem os céus, 

27 rgm.ltd‘.nsm Algo que os humanos não conhecem, 

w.ltbn. 28 bmlt.ars 
E nem (o) entendem as multidões da 
terra. 

atm.wank. 29 ibgyh. Vem e eu to revelarei 

btk.gry.il.spn 
Em minha montanha divina, Tsapanu 
(Safon), 

30 bqds.bgr.nhlty 
Em (meu) santuário, no monte de minha 
possessão 

31 bn‘m.bgb‘.tliyt 
Em uma região agradável, na colina do 
triunfo. 

Reação de ‘Anatu 

32 hlm.‘nt.tph.ilm. 
32 E eis, quando ‘Anat enxergou os dois 
deuses, 

bh.p‘nm 33 ttt. a ela as pernas tremeram, 

b‘dn.ksl.ttbr Seus lombos se lhe dobraram, 

34 ln.pnh.td‘. Seu rosto cobriu-se de suor, 

tgs.pnt 35 kslh. Contraíram-se as juntas de seus lombos, 

ans.dt.zrh. Os músculos de suas costas. 

tsu. 36  gh.w.tsh. Ele alçou sua voz e exclamou: 

ik.mgy.gpn.wugr “Por que chegaram Gapanu Ugaru? 

37 mn.ib.yp‘.lb‘l. Que inimigo tem se apresentado a Ba’alu, 

srt 38 lrkh.‘rpt. Uma inimizade, ao cavaleiro das núvens? 

lmhst.mdd 39 il ym 
Não despedacei eu o amado de El, 
Yammu, 

lklt.nhr.il.rbm 
Não acabei eu com Naharu, o grande 
Deus? 
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40 listbm.tnn.istm.[  ]-h 
Sim, eu amordacei a Tannanu, fechei sua 
boca, 

41 mhst.btn.‘qltn Despedacei a serpente tortuosa, 

42 slyt.d.sb‘t.rasm A poderosa de sete cabeças 

 

43 mhst.mdd ilm.ars Esmagou o Amado de Ilu, Arsu, 

44 smt.‘gl.il.‘tk Foi aniquilado pela divina ‘Ataku; 

45 mhst.k.lbt.ilm.ist Esmagou o divino Isatu, 

46 klt.bt.il.dbb. Acabei com a filha de Ilu, Dububu. 

tmths.ksp 47 iltrt.hrs 
Pelejarei (pela) prata e me apossarei do 
ouro daquele, 

[KTU 1.3 IV] 

trd.b‘l 1 bmrym.spn 
Que quer expulsar Ba’alu  das alturas de 
Tsapanu (Zafon), 

msss.k.‘sr 2 udnh. 
Que quer agarrar suas orelhas como um 
pássaro, 

grsh.lksi.mlkh Quer arrojá-lo do trono de seu reinado, 

3 lnht.lkht.drkth Do divã, do assento de seu poder! 

4 mnm.ib.yp‘lb‘l Que inimigo tem se apresentado a Ba’alu, 

srt.lrkb.‘rpt Uma inimizade, ao cavaleiro das núvens? 

 

Este é um dos poemas míticos que narram a vitória de Ba’alu sobre Yammu (deus do 

mar). O que temos aqui é somente um trecho do poema que tem por título “A luta entre 

Ba’alu e Yammu”. 

A luta era para ver quem subiria ao trono abaixo de El, o deus supremo cananeu. 

Nesta batalha Ba’alu juntamente com Anatu vencem Yammu e Motu. Yammu é o deus do 

mar e Motu o deus da morte. 
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Ba’alu sai vencedor desta batalha e conquista o Monte Safanu (Safon). No cume 

deste Monte ele constrói seu castelo e seu santuário. O Safanu é um alto e belo monte220. 

Vejamos alguns apontamentos neste texto que são importantes: 

1. Ba’alu vence os deuses Yammu e Motu (o mar e a morte); 

2. Ba’alu conquista a Montanha Sagrada “Safanu”; 

3. Ba’alu quer construir um palácio, como nenhum humano já viu. Ele quer construí-

lo em sua montanha divina, Safanu (Safon); 

4. Ba’alu diz que seu santuário está no monte de sua possessão, na colina do triunfo; 

5. Ba’alu é chamado de cavaleiro das nuvens; 

6. Ba’alu está nas alturas do Tsapanu (Safon); 

7. O trono do reinado de Ba’alu, seu divã, o assento de seu poder está nas alturas do 

Safon. 

Na saga de Ba’alu quando alguns deuses vêm contra ele para impedi-lo de conquistar 

o trono, ele luta junto com sua irmã Anatu (Anat) contra esses deuses, e os vence. Com a 

sua vitória ele conquista a Montanha Sagrada, o Monte Safon (Safanu). 

Nesta Montanha Sagrada ele ergue um palácio e um santuário. Este monte passa a ser 

chamado de “colina do triunfo”. Com sua habitação no cume do monte, Ba’al passa a ser 

conhecido como “Cavaleiro das nuvens”. O assento do seu trono está nas alturas do 

Safanu.  

 

3.4 A teologia de Sião: Javé e a montanha sagrada nos Salmos 

Davi conquistou Jerusalém, que era uma cidade dos Jebuseus (2Sm 5.-10; 1Cr 11.4-

9). Os Jebuseus eram um povo que possuía cultura e religião, mesmo antes de Davi a 

                                                
220 Cf. Olmo Lete, 1981, p. 98-153. 
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conquistar. Quando passou ao controle de Davi, parte da cultura dos Jebuseus foi absorvida 

pelos israelitas. Segundo Gunneweg a monarquia teve que tolerar “que ao lado de Javé 

também se venerassem outros deuses, particularmente Baal”221. 

Parecia haver em Jerusalém uma tradição em torno de ’el-‘elyion (cf. Gn 14.18-20), 

onde havia um sacerdote chamado Melquisedeque, que era Rei de Salém, e sacerdote de 

’el-‘elyion. Seria este um epíteto com ’el? Ou ‘elyion seria uma forma híbrida de ’el, cujo 

significado não se conhece plenamente? É possível que ’el-‘elyion fosse um deus cultuado 

em Jerusalém, e que depois essa tradição foi incorporada e reinterpretada em Javé, 

identificando Javé com ‘elyion.222 

 O termo ‘elyion ocorre somente uma vez nos Salmos da tradição dos filhos de Corá, 

no Salmo 87.5 “E com respeito a Sião se dirá: Este e aquele nasceram nela; e o próprio 

Altíssimo ‘elyion a estabelecerá”. 

 

3.4.1 Sião e Jerusalém 

O termo hebraico §ÙCyic (siyyon) “Sião”, ocorre cerca de 520 vezes na Bíblia Hebraica, 

e não ocorre nos livros bíblicos de Rute, Eclesiastes, Provérbios e Esdras. Segundo 

Bellinger Jr., o vocábulo Sião é utilizado como um nome para a cidade de Jerusalém, e 

ocasionalmente para designar Judá. Para Lyke, etimologicamente, há duas hipóteses para o 

significado e origem do nome Sião: 

1. Que §ÙCyic (siyyon) Sião, vem da raiz verbal hyc (syh), “secar”, possivelmente 

assumindo a característica do lugar, uma montanha árida; 

                                                
221 GUNNEWEG, Anthonius H. J. Teologia Bíblica do Antigo Testamento: Uma história da religião de 
Israel numa perspectiva bíblico-teológica. Série Biblioteca de Estudos do Antigo Testamento. São Paulo: 
Loyola, 2005, p. 172. 
222 Cf. Id. Ibid, p. 172. 
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2. Que o vocábulo §ÙCyic (siyyon) Sião, tem origem no termo árabe saweh, que contêm 

o sentido de “topo da colina”, ou “ cume da montanha”, ou ainda “fortaleza”, dando a 

conotação de lugar protegido e proteção.223 

Sião é frequentemente usado para descrever o lugar do trono de Javé. Esta ideia 

sugere um culto centralizado. De acordo com Belling Jr., Javé escolheu Sião porque 

desejou habitar ali (Cf. Sl 132.13,14). A habitação de Javé no monte Sião, está diretamente 

relacionada à ideia mítica de que os deuses habitavam no alto da montanha cósmica.224 

O monte Sião nem era tão alto como os demais montes sagrados, mas de acordo com 

o Sl 48.2, o monte Sião é belo de altura e a alegria de toda a terra. Vemos, por exemplo, o 

monte Líbano possui aproximadamente 3000 metros de altura, o monte Hermon, 2760 

metros. O monte Sião, por sua vez, possui cerca de 50 a 60 metros acima do Vale do 

Cedrom, e 743 metros acima do nível do mar.225 

Segundo Stolz, no dicionário de Jenni & Westermann, a localização mais antiga do 

nome Sião se encontra em 2Sm 5.7, texto que também se encontra em 1Cr 11.5. Nestes 

textos, Sião é chamado de “fortaleza de Sião”. Em 1Rs 8.1 há uma explicação do que é 

Sião, quando diz: “...para fazerem subir a Arca do SENHOR da Cidade de Davi, que é 

Sião...” (ARA).226 

Sião deve ter assumido valor teológico, provavelmente depois que Davi conquistou 

Jerusalém, e fez dela a capital do Reino de Israel. Esta deve ter sido a origem da teologia 

de Sião, que se fortaleceu nos séculos seguintes, principalmente com os livramentos que 

Javé operou em favor de Jerusalém.227 

                                                
223 Cf. BELLINGER JR, W. H. “Zion”. In: The New Interprere’s Dictionary of the Bible. Vol.5. S-Z. 
Nashville: Abingdon Press, 2009, p. 985; MARE, W. Harold. “Zion (Place)”. In: FREEDMAN, David Noel 
(editor).  The Anchori Bible Dictionary. Vol.6. Si-Z. New York: Doubleday, 1992, p. 1095.VI; STOLZ, F. 

“§ÙCyic Siyyon Sión”. In: JENNI, E.; WESTERMANN, C. Diccionario Theologico Manual del Antiguo 

Testamento. Tomo II. Madri: Ediciones Cristandad, 1985, col. 684; HARTLEY, John E. “§ÙCyic Siyyon Sião”. 

Em: HARRIS, R. Laird; ARCHER JR., Gleason L.; WALTKE, Bruce K. Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1998, p. 1282,1283. 
224 Cf. Bellinger Jr., 2009, p. 986. 
225 Cf. Cohn, p. 98. 
226 Cf. Stolz. In: Jenni&Westermann, 1985, col. 685,686. 
227 Cf. ROBERTS, J. J. M. “Zion Tradition”. In: The New Interprere’s Dictionary of the Bible. Vol.5. S-Z. 
Nashville: Abingdon Press, 2009, p. 987,988; Stolz. In: Jenni&Westermann, 1985, col. 685,686. 
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Jerusalém e Sião, em diversos textos, parecem ser sinônimos no paralelismo da 

poesia hebraica. Isto pode ser percebido, por exemplo, em Am 1.2: 

 

“O SENHOR rugirá     de Sião, 

  e de Jerusalém           fará ouvir sua voz...” (ARA). 

“...diz o SENHOR, 

                  cujo forno está    em    Sião 

               e  cuja fornalha,     em    Jerusalém.” (Is 31.9 – ARA). 

 

Kraus diz que o Sl 46.4 sugere uma mitologia paradisíaca, onde Sião, a cidade de 

’elohim, tem a alegria e o deleite de ser regada por correntes de água. Diz ainda que pode 

ser um arquétipo da tradição que ilumina o santuário de Jerusalém228. 

Segundo Ollenburger, com o passar do tempo, Sião adquiriu alguns significados 

simbólicos. Isto se deve aos acontecimentos que ocorreram envolvendo Sião e Jerusalém. 

Devido aos livramentos providenciados por Javé para Sião e Jerusalém, Sião adquiriu uma 

simbologia mítica de segurança e de lugar de refúgio229. 

 

Salmo 46.5,6230 

“Deus está no meio dela; 

jamais será abalada; 

Deus a ajudará desde antemanhã. 

Bramam nações, reinos se abalam; 

Ele faz ouvir a sua voz, 

e a terra dissolve”. 

                                                
228 Cf. Kraus,1993, p.704. 
229 Cf. OLLENBURGER, Ben C. Zion: the City of the Great King. A theological Symbol of the Jerusalém. 
Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 41. Shiffield: Shiffield Academic Press, 1987, 
p. 66-74,74-70. 
230 Citações da Bíblia ARA. 
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Salmo 76.2,3 

“Em Salém, está o seu tabernáculo, 

e, em Sião, a sua morada. 

ali, despedaçou ele os relâmpagos do arco, 

o escudo, a espada e a batalha”. 

 

Salmo 74.2 

“Lembra-te da tua congregação, 

que adquiriste desde a antiguidade, 

que remiste para ser a tribo da tua herança; 

lembra-te do Monte Sião, 

no qual tens habitado”. 

 

Salmo 20.1,2 

“O SENHOR te responda no dia da tribulação; 

o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. 

Do seu santuário te envie socorro 

e desde Sião te sustenha”. 

 

Salmo 9.11-14 

“Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião; 

proclamai entre os povos os seus feitos. 

Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles 

e não se esquece do clamor dos aflitos. 

Compadece-te de mim, SENHOR; 

vê, a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, 

tu que me levantas das portas da morte; 

para que, às portas da filha de Sião, 

eu proclame todos os teus louvores 

e me regozije da tua salvação”. 

 

Salmo 125.1,2 

“Os que confiam no SENHOR são como o Monte Sião, 
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que não se abala, firme para sempre. 

Como em redor de Jerusalém estão os montes, 

assim o SENHOR, em derredor do seu povo”. 

Existem ainda outros textos, mas não cabem nesta pesquisa, pois ficaria muito 

extensa. Mas nestes textos podemos ver como Sião se tornou sinônimo de segurança e 

refúgio. E também não foi citado o Salmo 48, pois já faz parte da pesquisa. 

No Sl 46.5 há duas afirmações: 1. ’elohim no meio dela, não será abalada; e 2. 

’elohim a ajuda a tomar a direção da manhã. Elohim e Jerusalém tem compromissos 

fortes, que envolvem o estabelecimento da paz para as pessoas que freqüentam a cidade e o 

seu Templo. Juntando o v.4 com o v.5 vemos que, canais de água em situações adversas, 

são um sinal de abastecimento, segurança, e é visto no Salmo 46 como um sinal concreto 

do refúgio, força e ajuda de Deus231. 

A afirmação de que Jerusalém jamais seria abalada, é uma afirmação mítica, uma 

memória de Jerusalém, que está edificada no Monte Sião, em cuja cidade está a casa de 

Javé, ’elohim. Se ’elohim habita em Jerusalém, ela jamais será abalada, pois ’elohim a 

ajuda a tomar a direção da manhã, sempre na direção do florescer, na direção da luz. O 

próprio ’elohim a dirige. 

Esta é uma ideologia típica dos Hinos de Sião, presente nas composições dos 

coraítas. Como eles não habitavam em Jerusalém, eles a viam como um lugar sagrado, a 

morada de ’elohim. 

 

3.5 Atualização, Comparação ou sobreposição de mitos? 
O Monte Safon era a montanha de Ba’al, local sagrado para os cananeus. Ba’al 

conquistou este monte numa batalha com outros deuses, na qual venceu com a ajuda de sua 

irmã Anat. Esta batalha está relatada num texto mítico encontrado nas proximidades de 

Ugarit. Tal relato mítico trouxe um avanço nas pesquisas sobre a religiosidade cananeia e 

sobre o panteão cananeu. 

                                                
231 Cf. SIQUEIRA, Tércio Machado. “Jerusalém vista pelos coraítas”. Em: Estudos Bíblicos. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p.44-51. 
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Este relato mítico será analisado e utilizado na comparação junto ao Salmo 48. Então 

Ba’al conquistou o monte Safon, e nele construiu um palácio. O monte Safon é louvado 

como um alto monte, a morada de Ba’al, um local paradisíaco, segundo o imaginário 

religioso antigo.232 

Os coraítas, uma tradição de levitas, retomaram a teologia de Sião em seus Salmos. 

O Monte Sião é o local onde Javé habita, onde está reconstruído o Templo, a casa de Javé, 

o centro do mundo, o local onde Javé governa todas as nações. 

O mito de que Jerusalém é uma cidade inabalável, retorna no imaginário religioso do 

povo, agora restabelecido na terra de seus pais. 

A tradição dos coraítas, não era de Jerusalém, embora Jerusalém seja seu tema 

preferido. Este grupo era de outra localidade, das terras de Efraim e Manassés, no Norte de 

Israel. Goulder indica que eles poderiam estar no norte de Israel, no território que 

pertenceu à tribo de Dã, daí se justifica a influência da religião cananeia em seus escritos. 

De acordo com Siqueira (Em Estudos Bíblicos, 2002, p.46, 47), os filhos de Corá 

podem ter sido da região ao sul de Judá, da cidade de Arad, região de Hebrom. Em 

escavações arqueológicas recentes, década de 60, foram encontradas cerâmicas contendo 

uma relação de nomes, entre eles os “filhos de Corá”. Também o Historiador Cronista (1Cr 

9.19-31; 26.1; 2Cr 20.1-30, entre outras referências), sugere a relação da família de Corá 

com as cercanias de Hebrom. 

Conforme a Semiótica da Cultura de Iuri Lotman233, a cultura é dinâmica, mas tem 

um núcleo estático, rígido. Fora do núcleo, há a periferia e a fronteira da cultura. Na 

periferia circulam textos e linguagem normalmente oriundos do núcleo, mas que podem se 

aproximar da fronteira e dialogar com outras culturas. 

A fronteira é bilíngüe e tradutora, ela é ao mesmo tempo doadora e receptora, há uma 

troca constante de informações culturais, as quais são filtradas e traduzidas para a cultura. 

Dificilmente o que entra pela fronteira chega ao núcleo, pois é mais fechado e rígido; mas 

quando entra, causa impacto e mudança. 

                                                
232 OLMO LETE, Gregorio del. Mitos y Leyendas de Canaan: Segun la tradicion de Ugarit. Madri: 
Ediciones Cristandad, 1981; Idem. Interpretación de la Mitología Cananea: Estudios de semântica ugarítica. 
Valencia: Instituición San Jerónimo, 1984. 
233 Cf. Lotman, 2007, p. 13-26; Pampa Arán, 2001, p. 47-70. 
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A religião israelita é uma cultura religiosa. No núcleo da cultura religiosa israelita 

estão as doutrinas estáticas, difíceis de serem mudadas. Javé é o único Deus. A Teologia de 

Sião, Jerusalém é a cidade de Javé, a morada de Javé é o seu Templo. Jerusalém é o centro 

de tudo. Não se deve se misturar com outros povos, não se deve casar-se com mulheres 

estrangeiras. Ba’al tinha que ser eliminado, etc.  

Podemos situar a tradição dos filhos de Corá na fronteira da cultura religiosa de 

Israel, pois estavam em diálogo com a religiosidade cananeia. Sabemos que o centro 

religioso israelita é o Templo de Jerusalém, a autoridade sacerdotal e a elite estavam ali. 

A tradição dos filhos de Corá não estava em Jerusalém, também está ao sul de Judá, 

nas proximidades de Hebrom ou na região montanhosa efraimita, longe de Jerusalém, 

longe do núcleo formador de opinião, de doutrina. E quanto mais distante do núcleo, mais 

tolerante. 

O fato da tradição dos filhos de Corá compararem o Monte Sião com o Monte Safon, 

pode ser fruto da região fronteiriça entre a religião de Israel e a cananeia. Isto nos mostra 

que houve influência cananeia na religião israelita, mitos cananeus entraram na 

religiosidade popular e conviveram juntos. 

Vejamos algumas comparações: 

 

Salmo 48 Mito Cananeu 

Javé habita no Monte Sião Ba’alu habita no alto do Tsapanu (Safon) 

Javé tem um Templo no Monte Sião Ba’alu tem um santuário no Tsapanu 

Javé é grande e muito louvado 
Ba’alu tornou-se grande e louvado por ter 
vencido Yammu e conquistado o Tsapanu 

O Monte Sião é belo de altura Ba’alu está nas alturas do Tsapanu 

Monte Sião é alegria de toda a terra Tsapanu é uma região agradável 
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O Salmo 48 apresenta várias aproximações com o mito cananeu. Isto não quer dizer 

que os filhos de Corá tiveram acesso a este relato mítico, mas de alguma forma tiveram 

contato. 

O Monte Sião se tornou o próprio Safon, a montanha de Ba’al, agora, é a montanha 

de Javé. Em alguns casos até mesmo poderia se dizer que eles poderiam se referir a Ba’al 

como se fosse Javé, ou poderia ser uma substituição ou releitura de mitos, o que é mais 

provável, devido a proximidade que os filhos de Corá deves ter tido com a religiosidade 

cacanéia. Isto é inaceitável para a religião oficial, pois Javé é o único. Vemos isto na 

própria declaração de fé Ouve Israel, Javé é nosso Deus, Javé é um Dt 6.5. 

Segundo Goulder234, levando em conta todo o poema do ciclo de Ba’al, podemos 

fazer o seguinte paralelo: 

 

Ciclo de Ba’al Salmos para os filhos de Corá 

VI – Yam/Nahar demandam realeza - 

III – Ba’al vence Yam/Nahar Sl 46 – Javé acalma as águas 

V – Ba’al reina em seu palácio Sl 47 – Javé reina em seu santuário 

II – Palácio de Ba’al construído Sl 87/48 – Javé reina em sua cidade 

- Sl 49 – Perigo para os inimigos de Javé 

I* – Ba’al engolido por Mut 
Sl 88 – Sacerdócio de Javé entre os 

mortos 

I – Ba’al luta e ressucita 
Sl 48 – Javé está acima da morte, ele nos 

guiará sobre a morte. 

 
                                                
234 Cf. Goulder, 1982, p. 251,252. 
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A religião de Israel ao contrário do que se tem apresentado, não é uma religião 

totalmente pura e nenhuma religião o é. Sempre há conceitos, imagens e mitos que 

dialogam com as religiões e as tornam cada vez mais dinâmicas e parecidas em 

determinados aspectos. A própria religião cristã sofreu grande influência do judaísmo e do 

pensamento grego e romano. Mais da metade do livro sagrado cristão pertence ao 

judaísmo, que é o Antigo Testamento; no entanto os cristãos o receberam e o assumiram 

como revelação divina. 

Diante desses contatos com a religião e a mitologia cananeia, Lotman poderá nos 

ajudar na compreensão desta dinâmica cultural. A produção de textos como representação 

de signos da cultura foi essencial para analisarmos nossa perícope. Percebemos claramente 

que as influências dialógicas são positivas, não negativas. Isto reflete a religiosidade 

popular, a maneira como o povo compreende o sagrado, e como através do sagrado 

compreende a si mesmo. 

A produção do Salmo 48 é uma representação do ambiente cultural do autor ou dos 

autores. O texto reflete a cultura e a religião do povo, uma mescla das tradições do Norte 

com a do Sul. 

Sabemos que a tradição dos filhos de Corá, bem como a de Asafe, é de origem 

nortista, é do Reino do Norte, Israel. Mais precisamente da região de Efraim, Manassés, 

Benjamim e Dã. É uma tradição elohista e com forte ênfase no Êxodo, em Moisés e nos 

patriarcas. 

Grande parte destas famílias de levitas habitou em cidades cananeias, segundo as 

listagens fornecidas por Josué e Crônicas. Eles viveram ao lado do povo cananeu e ao lado 

de suas tradições religiosas. Durante a monarquia tiveram que tolerar a religião de Ba’al. 

Desde Jeroboão I que introduziu dois bezerros de ouro nos santuários de Siquém e 

Betel, em Israel, o povo do Norte teve que conviver lado a lado com a idolatria praticada e 

promovida pelos reis. Oséias denunciou fortemente esse tipo de atitude. 

Na época do rei Acabe, a religião cananeia teve uma grande expansão. Jezabel, com 

quem Acabe se casou, promoveu a religião cananeia em Israel. De forma que o próprio 
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Acabe ter construído um santuário a Ba’al em Samaria, capital de Israel. Além disso, havia 

450 profetas de Ba’al  que comiam da mesa de Jezabel. 

O movimento anti-Ba’al foi representado pelo profeta itinerante Elias. O confronto 

entre a religião de Ba’al e a religião de Javé no Monte Carmelo, foi uma forma de protesto. 

O que resultou na morte dos 450 profetas de Ba’al e o retorno de parte do povo para Javé.  

A tradição dos filhos de Corá não era de Jerusalém, mas sua coleção de salmos 

indica que promoviam caravanas de peregrinos para Jerusalém nas épocas de festividades, 

e em Jerusalém, promoviam procissões pela cidade e ao redor dela (cf. Sl 42; 46; 48; 84). 

De acordo com Lotman, a tradição dos filhos de Corá estava numa região periférica 

da religião israelita. Eles não estavam no núcleo da religião que de modo geral é mais 

estática e rígida. Isto devido à proximidade e o convívio com a religião cananeia. 

Nesta região de fronteira religiosa, há trocas e reinterpretações. Há quem assuma a 

cultura religiosa do outro e há quem apenas sofre alguma influência, de modo a 

reinterpretar traços da outra religião, e isto vice-versa. 

É possível que muitos cananeus tenham passado a adorar Javé como sendo Ba’al, 

ou israelitas a adorar Ba’al como sendo Javé. Outros ainda assumiram mitos cananeus e os 

atualizaram, sobrepondo-os de acordo com suas crenças javistas. 

Isto se percebe não só com relação à religião cananeia, mas podemos perceber 

claramente, as influências que os filhos de Corá e Asafe sofreram da Teologia de Sião. É 

possível notar a presença das tradições do Norte e das tradições do Sul e de Jerusalém nos 

salmos de Asafe e dos filhos de Corá. 

Podemos entender essas relações com a mitologia cananeia como reinterpretações e 

sobreposição dos mitos javistas e cananeus. Ba’al tem sua montanha sagrada, o Monte 

Safon, ela é o centro do mundo, mas o Monte Sião é a sua extremidade, o seu vértice. O 

Monte Sião é a ligação entre a humanidade e Deus, não o Ba’al, mas Javé. 

A palavra chave para a análise destes mitos é a expressão hebraica §Ù°pAc ZyEţ–kËr¬y 

(yarketey safon), “extremidade do Safon”. Esta expressão se encontra no v.3 do Salmo 48. 

Ela diz que o monte Sião é a extremidade do Safon, ou a extremidade do norte. O termo 
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Safon, como já vimos anteriormente, faz referência à montanha sagrada da região de 

Ugarit, o monte Safon. 

Acreditava-se, como está na religião cananeia, que o monte Safon era o lugar onde os 

deuses se reuniam sob a liderança de ‘el, o deus supremo cananeu. O concílio dos deuses 

acontecia ali, no alto do monte Safon. Tal monte foi conquistado por Ba‘al, o qual 

construiu um palácio e um templo no pico da montanha, acima das núvens.235 

O monte Sião, segundo a tradição dos filhos de Corá, era a extremidade do Safon, o 

local mais sagrado da montanha, o lugar onde o céu se encontra com a terra. E é nessa 

extremidade, nesse vértice, onde Javé se comunica com seu povo. 

A tradição dos filhos de Corá conheciam de alguma forma estes mitos acerca do 

monte Safon, e numa tentativa de mostrar que o monte Sião era o lugar mais importante da 

terra e a morada de Javé, eles o transportaram para o pico do Safon, a montanha de Ba‘al, 

sobrepondo o mito cananeu.236 

Podemos perceber que a fluidez das culturas permitiu o encontro dos mitos. Algumas 

características foram assimiladas e outras rejeitadas. Outras ainda, foram sobrepostas ou 

reinterpretadas. 

Ba’al venceu o mar, Yamu, mas Javé é aquele que tem poder e autoridade sobre o 

mar e o vento, pois ele faz com que o vento oriental traga agitação no mar, de forma que os 

fortes navios fenícios de Tarsis sejam destruídos. Também venceu a morte, Mutu, mas Javé 

tem todo poder e autoridade sobre a morte, de maneira que ele guia ou conduz os seus fiéis 

sobre a morte, por cima dela. A morte não tem poder sobre Javé e nem sobre seus fiéis. 

Ba’al construiu um palácio no Monte Safon, mas Javé possui um palácio no Monte 

Sião, e seus peregrinos podem visitá-lo e observá-lo. “O Deus de Jacó é o nosso refúgio” 

(Sl 46.11). 

                                                
235 Cf. OLMO LETE, Gregorio del. Mitos y Leyendas de Canaan: Segun la tradicion de Ugarit. Madri: 
Ediciones Cristandad, 1981; Idem. Interpretación de la Mitología Cananea: Estudios de semântica ugarítica. 
Valencia: Instituición San Jerónimo, 1984. 
236 Cf. OLLENBURGER, Ben C. Zion: the City of the Great King. A theological Symbol of the Jerusalém. 
Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 41. Shiffield: Shiffield Academic Press, 1987, 
p. 66-74,74-70. 
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Concluindo este capítulo... Vimos como foi importante a descoberta arqueológica 

de Ras Schamra, pois através dela tivemos acesso à cultura e à religião Cananeia. Vimos 

também que os níveis estratigráficos atestam para a antiguidade da população, cultura e 

religião Cananeia. Outro fator importante foi a possibilidade de comparar os textos bíblicos 

com os textos cananeus, o que abriu uma porta para um aprofundamento das origens da 

cultura e da religião israelita. 

A exaltação de Sião como a extremidade do Safon e a comparação dos mitos, nos 

fez perceber que houve uma sobreposição de mitos. A montanha de Ba‘al é importante, 

mas o monte Sião é mais ainda. O monte Sião é a extremidade da montanha de Ba‘al. 
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CONCLUSÃO 

Foi observado no Salmo 48 que ele é um cântico de Sião, juntamente com outros 

textos (Sl 46; 48; 76; 84; 87; 122 e 132). Os cânticos de Sião são um pequeno saltério 

que louva Sião e Jerusalém, exaltando-a como a cidade de Javé e a montanha santa. O 

Salmo 48 faz parte da coleção de salmos para os filhos de Corá, uma coleção de 11 

salmos, contando-se o 42 e 43 como uma única composição. Também faz parte do 

saltério eloísta (Sl 42-89), que substitui o nome Javé por elohim. 

A partir da proposta metodológica desta pesquisa, que é estudar a influência da 

mitologia cananeia na teologia de Sião analisando exegéticamente o Salmo 48, foi 

possível chegar a algumas conclusões considerando os objetivos da pesquisa, a saber, 

encontrar a origem dos filhos de Corá, analisar o conjunto literário (Sl 42-49; 84-85; 87-

88), analisar exegeticamente o Salmo 48, estudar a frase “monte Sião, extremidade do 

Safon” e verificar se houve uma apropriação do mito cananeu da montanha sagrada, ou 

se houve uma sobreposição de mitos. 

Em primeiro lugar, embora tendo pisado em terra frágil, por não haver fontes mais 

seguras, foi possível encontrar as origens dos filhos de Corá pesquisando em textos 

bíblicos pré e pós-exílicos. A primeira ação a realizar era encontrar provas de que os 

filhos de Corá eram do reino do Norte, Israel. Isto ajudaria a sustentar a hipótese da 

influência cananeia em seus textos, pela proximidade das fronteiras, pelas rotas do 
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comércio e por estarem distantes de Jerusalém, o principal centro religioso de Israel e 

Judá. 

Foi satisfatório encontrar, a partir das listas de cidades levíticas, que as famílias dos 

levitas de Coate (entre elas os filhos de Corá), habitaram nos territórios das tribos de 

Efraim, Manassés e Dã, inclusive em algumas cidades cananeias. Além disso, estas 

localidades eram entroncamentos comerciais, as rotas do comércio passavam por estas 

regiões. 

Tanto a proximidade em habitar entre cananeus como as principais rotas 

comerciais, tornou-se fácil o contato com a religiosidade cananeia e o conhecimento de 

seus relatos míticos, mesmo havendo uma disparidade de mais de quinhentos anos entre 

os textos cananeus de Ugarite e os filhos de Corá. É possível que eles nem tenham tido 

acesso a tais texos. 

Em achados arqueológicos na cidade de Arad foram encontrados em meios a 

extensa cultura material, cerâmicas com listas de nomes de sacerdotes e levitas, e entre 

estes nomes estava a expressão “filhos de Corá”. Isto indica que os filhos de Corá 

estiveram presentes na cidade, trabalhando no templo encontrado nela. Os achados 

arqueológicos de Arad, também nos mostram que os filhos de Corá não eram de 

Jerusalém, por isso as referências a peregrinações em seus salmos. 

Os salmos dos filhos de Corá se mostram como um conjunto literário, pois os 

temas, a teologia e o vocabulário, indicam que foram compostos por um grupo de levitas 

que seguiam a tradição dos filhos de Corá. Temas como Jerusalém, Sião e peregrinações 

percorrem a coleção. Também termos e expressões que representam o Norte, como, 

referências a Jacó e a Abraão, temática do êxodo e ao monte Hermon. A teologia que 

exalta Sião, como a montanha de Javé, Jerusalém a cidade de Javé, indestrutível, também 

percorrem toda a coleção. Tudo isso nos mostra que existe uma coesão dentro da coleção 

dos salmos para os filhos de Corá. 

Em segundo lugar, a partir da análise exegética do Salmo 48 foi possível chegar a 

algumas conclusões, a saber, o Sl 48 é um cântico e um salmo. No seu cabeçalho há uma 

dupla designação “cântico” e “salmo”. Também que tal salmo pode ser dividido em 

quatro estrofes (2-4; 5-9; 10-12; 13-15). Estas estrofes estão bem delimitadas por seus 
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temas, o “louvor a Sião, cidade de Deus” (2-4), “reportagem sobre o conflito entre os reis 

e Sião” (5-9), “louvor comunitário pela vitória” (10-12) e “convocação para a procissão” 

(13-15). 

O Salmo 48 é pré-exílico, possívelmente do séc. VIII a.C., do período da tentativa 

frustrada dos assírios em destruir Jerusalém, no reinado de Ezequias. Este grande 

livramento originou o que ficou conhecido por “teologia de Sião”. Javé habita no meio 

dela, não será abalada (Sl 46.5). O Salmo 48 exalta Sião quando diz que o monte Sião é 

“belo em altura, a alegria de tora a terra” (v.3), também no v.2 “na cidade do nosso 

elohim, seu monte santo”. 

Neste salmo há uma frase inquietante “monte Sião extremidade do Safon” (v.3b). 

Depois diz que esta extremidade é o “lugar do grande rei” (v.3c). Esta frase (v.3b) é o 

tema central desta dissertação “monte Sião extremidade do Safon”. 

A análise do vocábulo traduzido por “extremidade” é a palavra hebraica  yEt–̧kËr¬y 

(yarketey), nos revelou o que a tradição dos filhos de Corá pretendeu expressar.  Este é o 

tema central, a extremidade. O vocábulo yarketey, que também pode ser traduzido por 

“vértice”, está entre outros dois vocábulos “Sião” e “Safon”, “monte Sião yarketey 

Safon”. 

Baseado nas análises de conceituados exegetas, como, Kraus, Gertenberger e 

Alonso-Schökel, acerca do Salmo 48 e mais especificamente da frase “monte Sião 

yarketey Safon”, algumas questões foram sendo levantadas. O que significa yarketey? O 

vocábulo “Safon” faz mesmo referência à montanha sagrada dos cananeus? O que 

significa “monte Sião yarketey Safon”? 

Algumas respostas foram surgindo à medida que a pesquisa foi progredindo. Com a 

pesquisa realizada no primeiro capítulo, as bases foram postas para a compreensão na 

exegese do Salmo 48. As informações acerca da origem da família de Corá, as cidades 

onde habitaram e as localidades por onde passaram, contribuíram para o entendimento da 

frase “monte Sião yarketey Safon”. 

Os filhos de Corá tiveram contato muito próximo com os cananeus em suas cidades 

levíticas, também no período do rei Acabe, a religião cananeia teve uma expansão 
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considerável no Norte. Isto suscitou aceitação por parte de alguns e rejeição por parte de 

outros. Este foi o caso do profeta Elias, um representante da fé javista que se contrapôs à 

religião cananeia. 

Na época de Acabe, rei de Israel, ocorreu um notável crescimento da religião 

cananeia, que se deu em função do casamento de Acabe com Jezabel, princesa fenícia. 

Jezabel, por conta do casamento, veio para Israel com sua comitiva, inclusive seus 

sacerdotes. Havia quatrocentos e cinquenta profetas de Ba‘al que comiam em sua mesa. 

Por causa de Jezabel, Acabe construiu um santuário para Ba‘al em Samaria, o que se 

transformou num centro de peregrinação cananeia na capital do reino. 

Esta promoção da religião cananeia fez com que esta se espalhasse pelo reino do 

Norte, influenciando até mesmo santuários israelitas. O povo, em parte, estava 

vivenciando a fé em Javé e também em Ba‘al, outros passavam de Javé para Ba‘al e vice-

versa. Outros passavam de Ba‘al para Javé e outros ainda, serviam os dois. Tal foi o 

encontro das duas religiões. 

Pudemos constatar a partir dos conceitos da Semiótica da Cultura de Yuri Lotman, 

que os filhos de Corá, ou sua tradição, estavam londe do núcleo religioso israelita. 

Jerusalém nos pareceu uma representação do núcleo religioso, por ser mais rígida e 

estática em seus conceitos religiosos. Os filhos de Corá, por não pertencerem aos círculos 

religiosos de Jerusalém, estavam numa região periférica da religião. 

Segundo Lotman, a periferia da cultura, que chamamos aqui de periferia da 

religião, é dinâmica e bilíngue, ela dialoga com a outra cultura ou religião, de forma que 

muitos traços da cultura ou religião do outro são assumidas, outras reinterpretadas, e 

outras até rejeitadas. Assim, a experiência religiosa dos filhos de Corá deve ter sofrido 

influências da religiosidade cananeia e também os cananeus da religiosidade israelita. 

Os filhos de Corá eram no Norte, das tribos de Efraim, Manassés e Dã, tribos com 

localidades cananeias e com vários locais de culto cananeu. Eles devem ter conhecido os 

mitos cananeus, como o Ciclo de Ba‘al, por conta da expansão da religião cananeia e das 

importantes rotas de comércio que passavam pela região. 
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Além da influência cananeia, percebemos que houve também influência da 

religiosidade de Jerusalém nos salmos dos filhos de Corá. Vemos como a teologia de 

Sião foi elaborada e vivenciada nos salmos, também a maneira como Jerusalém é 

louvada, bem como o monte Sião. 

Muitos levitas desceram para Judá e Jerusalém na época dos ataques assírios a 

Samaria, capital do reino do Norte. Os filhos de Corá desceram para Arad e arredores. 

Tal fato pode ser comprovado arqueologicamente, através das cerâmicas encontradas em 

escavações em Arad, que constavam listas de levitas e sacerdotes, e entre eles, estava a 

inscrição “filhos de Corá”. 

Depois da destruição do reino do Norte, os assírios vieram contra Jerusalém, e 

Javé, de acordo com os relatos bíblicos, livrou Jerusalém de forma miraculosa. Desta 

maneira estava iniciando uma teologia que ficou conhecida como Teologia de Sião. Sião 

e Jerusalém passaram a fazer parte do imaginário religioso dos filhos de Corá, tornando-

se lugares míticos. 

Em terceiro e último lugar, procuramos responder à questão: “atualização, 

comparação ou sobreposição de mitos?”. Isto proporcionou um aprofundamento da 

pesquisa sobre este ponto. 

De início, foi necessário analisar o texto mítico do Ciclo de Ba‘al, encontrado em 

Ras Schamra. Tal texto nos abriu um caminho sobremodo interessante. O texto relata o 

caminho percorrido por Ba‘al até conquistar o monte Safon (sapanu) e contruir no seu 

cume um palácio. 

Nesta narrativa mítica, Ba‘al luta primeiro com Yam (Yammu), o deus do mar. 

Depois trava uma batalha com Mot (Mutu), o deus da morte, do submundo. Com a ajuda 

de sua irmã ‘Anat, Ba‘al vence seus adversários e conquista a montanha sagrada, Safon. 

Segundo a narrativa, Ba‘al constrói um palácio no cume da montanha, acima das 

nuvens, e de lá reina soberano, apenas abaixo de ‘el, o deus supremo do panteão cananeu. 

Isto nos ajudou a compreender o porquê do uso do vocábulo “Safon” no Salmo 48. Safon 

era a montanha sagrada dos cananeus da região de Ugarit, era a morada de Ba‘al. 
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Para os cananeus, o monte Safon era o centro da terra, era o lugar onde os deuses 

realizavam sua assembleia, presidida por ‘el, e do seu cume, havia contato entre os 

deuses e os seres-humanos. 

Os filhos de Corá tiveram acesso a essa mitologia, de tal forma que a utilizaram 

num de seus salmos, o Salmo 48. O curioso é identificar uma estranha localização para o 

monte Sião, no extremo norte. Levando em conta o significado primário de Safon no 

hebraico, que é “norte”, fica difícil de compreender Jerusalém/Sião no extremo norte, 

sendo que ela está na região sul. 

Mas os autores do Salmo 48 não estavam apenas dando uma localização para o 

monte Sião, eles estavam afirmando que o monte Sião é a extremidade do Safon. Safon 

aqui se refere à montanha sagrada de Ba‘al, o monte Safon. O salmo não está atualizando 

o mito. Pelo uso de yarketey, “extremidade”, o salmo também não está fazendo 

comparação entre os mitos Sião e Safon. O mais provável é que os filhos de Corá estejam 

sobrepondo os mitos. Eles sabiam da existência do mito do monte Safon e estão 

afirmando que o monte Sião é a sua extremidade. 

Como vimos anteriormente, o vocábulo yarketey, também pode significar “vértice”. 

Algumas traduções trazem “vértice do céu”, procurando trazer o sentido exato do termo. 

Isto é o ponto central da terra, a extremidade do monte, o local onde acontece o encontro 

entre o céu e a terra, o ponto de contato entre os deuses e os seres-humanos. 

Sabendo que o Safon também era considerado o centro da terra e a morada dos 

deuses, os coraítas sobreporam o mito, colocaram o monte Sião na extremidade do monte 

Safon, já que Javé habita no monte Sião e tem autoridade sobre o mar e sobre a morte, de 

forma a conduzir seu povo sobre a morte, por cima dela. 

Neste caso, a tradição dos filhos de Corá, tendo contato e sofrido influências dos 

mitos cananeus, aceitaram a existência de tal monte sagrado, o Safon, mas no 

desenvolvimento da exaltação do monte Sião, afirmaram que o monte Safon de fato 

existe e é um monte sagrado, a habitação dos deuses, mas sua extremidade é o Monte 

Sião, onde Javé escolheu para habitar. O monte Sião é o centro da terra, é o monte onde 

acontece o encontro entre o céu e a terra, onde Javé se comunica com o seu povo, acima 

das nuvens. 
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ANEXO I 

 

Salmo 48 – Texto da LXX 

 

Salmo 47:1 yalmo.j wv|dh/j toi/j uìoi/j Kore. deute,ra| sabba,tou 
2  me,gaj ku,rioj kai. aivneto.j sfo,dra 

evn po,lei tou/ qeou/ h`mw/n o;rei a`gi,w| auvtou/ 
3  eu= r̀izw/n avgallia,mati pa,shj th/j gh/j 

o;rh Siwn ta. pleura. tou/ borra/ 

h` po,lij tou/ basile,wj tou/ mega,lou 
4  ò qeo.j evn tai/j ba,resin auvth/j ginw,sketai 

o[tan avntilamba,nhtai auvth/j 
5  o[ti ivdou. oì basilei/j sunh,cqhsan 

h;lqosan evpi. to. auvto, 
6  auvtoi. ivdo,ntej ou[twj evqau,masan 

evtara,cqhsan evsaleu,qhsan 
7  tro,moj evpela,beto auvtw/n 

evkei/ wvdi/nej w`j tiktou,shj 
8  evn pneu,mati biai,w| suntri,yeij ploi/a Qarsij 
9  kaqa,per hvkou,samen ou[twj ei;domen 

evn po,lei kuri,ou tw/n duna,mewn 

evn po,lei tou/ qeou/ h`mw/n ò qeo.j evqemeli,wsen auvth.n eivj to.n aivw/na 
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dia,yalma 
10  ùpela,bomen ò qeo,j to. e;leo,j sou 

evn me,sw| tou/ naou/ sou 
11  kata. to. o;noma, sou o` qeo,j 

ou[twj kai. h` ai;nesi,j sou evpi. ta. pe,rata th/j gh/j 

dikaiosu,nhj plh,rhj h` dexia, sou 
12  euvfranqh,tw to. o;roj Siwn 

avgallia,sqwsan aì qugate,rej th/j Ioudai,aj 

e[neken tw/n krima,twn sou ku,rie 
13  kuklw,sate Siwn kai. perila,bete auvth,n 

dihgh,sasqe evn toi/j pu,rgoij auvth/j 
14  qe,sqe ta.j kardi,aj u`mw/n eivj th.n du,namin auvth/j 

kai. katadie,lesqe ta.j ba,reij auvth/j 

o[pwj a'n dihgh,shsqe eivj genea.n ète,ran 
15  o[ti ou-to,j evstin ò qeo.j ò qeo.j h`mw/n 

eivj to.n aivw/na kai. eivj to.n aivw/na tou/ aivw/noj 

auvto.j poimanei/ h`ma/j eivj tou.j aivw/naj 

 

Tradução [Literal] da LXX 

1 Salmo. Cântico dos filhos de Koré. Segundo sábado. 

2 Grande [é o] Senhor (kyrios) e extremamente digno de louvor 

 na cidade do nosso Deus (theós), seu santo monte. 

3 Bem firme, [é] alegria de toda a terra. 

 Monte Sião, [para] os lados do Norte, 

 a cidade do grande rei. 

4 Deus em seus palácios se faz conhecer, 

 no tempo da sua ajuda. 

5 Eis que os reis [da terra]237 se ajuntaram, 

 vieram sobre ela. 

6 Eles viram, eles se maravilharam, 

 ficaram tumultuados e agitados. 

7 [Um] tremor os tomou ali, 

 dores de parto daquela que dá à luz. 
                                                
237 Cf. Codex Alexandrinus. 
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8 Em vento violento destruíste os navios de Társis. 

9 Como ouvimos, assim vimos 

 na cidade do Senhor (kyrios) de poder, 

 na cidade do nosso Deus (theós), 

 Deus é o fundamento dela para sempre. 

Diápsalma. 

10 Pensamos, ó Deus (theós), a tua misericórdia 

 no meio do teu Templo. 

11 Como teu nome, ó Deus (theós), 

 assim também o teu louvor sobre os limites da terra. 

 Justiça plena [é] tua destra. 

12 Alegre-se o Monte Sião, 

 exultem filhas de Judá 

 por causa dos teus juízos, ó Senhor (kyrios). 

13 Circulai Sião e rodeai-a, 

 contai suas torres. 

14 Colocai o seu coração no poder dela, 

 observai os palácios dela, 

 afim de contardes para outra geração. 

15 Que este é Deus (theós), o nosso Deus (theós) para sempre, 

 para sempre e sempre, 

 ele nos pastoreará para sempre. 
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ANEXO II 

 

Salmo 48.1-9 – [4QPsj, frg. 1]238 

 

[Fragmento 1 do manuscrito (j) do Salmo 48, encontrado na caverna 4 de Qumran]. 

 

 

]ryvb dw'm llwhmw hwhy lwdg2 xrwq rnbl rwm[~zm ryS1 

]§wpc ytkry §wyc rh lwk SwSm •wn hpy3 wSdq rh [Ùnyh~wl' 

]yk5 bgSml vdwn hytwnmr'b £yhwl'4 br ¢l[¢~m ≤t]y[r~q~ 

]wzpxn wlhbn whmt §k w'r hmh6 wdxy wrbv wdvwn £y[klm hOnh 

]SySrt twyn' rbSt £ydq xwrb8 hdlwyk lyx £S £tzx['~ hdvr7 

]£yhwl' wnhwl' ryvb tw'bc hwhy ryvb wny'r §k wnvmS r[S~'~k~9 

 

 

                                                
238 Ulrich, 2010, p. 643. 
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