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 Canta Minh’alma

 A leit ra de Canta Minh’alma fez crescer em 
meu coração o fascínio pelo livro de Salmos. 

 Salmos faz par e dos livros sapienciais da 
Bíblia, por falarem muito de sabedoria. É lírico e 
didático, dois gêneros de poesia cultivada pelos 
hebreus. Toda poesia hebraica é caracterizada pelo 
paralelismo, quando o verso compõe-se de dois 
membros ou hemistíquios, que repetem ideias e 
palavras que se cor espondem quanto ao sentido, 
como, por exemplo, em Salmo 3:4 “Com a minha 
voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me do seu santo 
monte”.

 A poesia do Velho Testamento é a mais 
sig ifi cativa cont ibuição do povo hebreu à literat ra 
universal. A existência em hebraico – líng a pobre 
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de sinônimos – de t eze palavras para indicar hino 
ou canto, sugere o ex aordinário uso da poesia no 
antigo Israel.

 A poesia hebraica é sempre dirigida aos 
sentimentos f ndamentais do ser humano. Neste 
livro mag ífi co que você tem em mãos, o pastor 
Marcelo Miranda t az à tona essa mensagem 
prof nda escondida nos Salmos. Quando você 
ler o que o autor deste livro escreveu a respeito do 
Salmo 25:14 descobrirá o seg edo para alcançar a 
tão sonhada intimidade com Deus. Que refl exão 
impactante!

 Um dos salmos mais difíceis de ser percebido 
na sua mensagem é o Salmo 23.  Já nos acost mamos 
tanto com ele que começamos a lê-lo e fechamos a 
Bíblia, porque sabemos de cor o salmo inteiro. Ao 
ler a refl exão do autor sobre os primeiros quat o 
versículos do Salmo 23, f i tomado por um prof ndo 
sentimento de ar ependimento. Como pude perder 
por tanto tempo o sentido deste tex o bíblico. E assim 
foi a sensação enquanto lia esta obra.

 Os Salmos têm uma impor ância especial 
na Bíblia. Lutero descreveu esse livro como “uma 
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Bíblia em miniat ra”. Calvino o descreveu como 
“uma anatomia de todas as par es da alma”, visto 
que, como ex licou, “não existe emoção que não é 
representada aqui como em um espelho”. Johannes 
Ar d escreveu: “O que o coração é para o homem, os 
Salmos são para a Bíblia”. E. Oesterley descreve os 
Salmos como “a maior sinfonia de louvor a Deus que 
já foi escrita na ter a”.

 Canta Minh’alma é uma leit ra fl uente e 
contagiante, e motivou-me a seg ir em  ente com 
mais dedicação e coragem em minha devoção a 
Deus. Recomendo sua leit ra a todos que buscam o 
verdadeiro re  igério para a sua alma.
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