
T E X TO S C O M U N S

Normalmente, o salmo responsorial toma-se do Leccionário, dado que o 
seu texto tem relação direta com a leitura correspondente: a escolha do salmo está 
dependente das leituras. Todavia, para facilitar ao povo a resposta salmódica (refrão), 
fez-se, para os diferentes tempos e as várias categorias dos Santos, uma seleção 
variada de refrães e salmos, que podem ser utilizados em vez do texto proposto a 
seguir à leitura, quando o salmo é cantado (Instrução Geral do Missal Romano, n. 36).



R E F R Ã E S

com salmos de louvor

  Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.

Ou: Nós Vos aclamamos, Senhor, 
  pelas vossas obras admiráveis.

Ou: Cantai ao Senhor um cântico novo.

com salmos de súplica

  O Senhor está perto de quem O invoca.

Ou: Ouvi-nos, Senhor, e salvai-nos.

Ou: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

Ou: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
 



S A L M O S

SALMO 18 B (19 B) 8.9.10.11 (R. Jo 6, 68c ou 63c)

Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.

      Ou: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são fi rmes,
dão sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são retos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fi no;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.
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SALMO 26 (27) 1.4.13-14 (R. 1a)

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei de temer?
O Senhor é protetor da minha vida:
de quem hei de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para gozar da suavidade do Senhor
e visitar o seu santuário.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confi a no Senhor, sê forte,
tem coragem e confi a no Senhor.

SALMO 33 (34) 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 2 ou 9a)

Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor.

      Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor,
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e fi careis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.



725SALMOS

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

SALMO 62 (63) 2.3-4.5-6.8-9 (R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, Senhor, meu Deus.

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida;
por isso os meus lábios hão de cantar-Vos louvores.

Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.

Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.

SALMO 94 (95) 1-2.6-7.8-9ab (R. cf. 8ab)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
 não fecheis os vossos corações.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e demos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.
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Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram».

SALMO 99 (100) 2.3.5 (R. cf. 3c)

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
 somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fi delidade se estende de geração em geração.

SALMO 102 (103) 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo.

      Ou: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor;
todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor,
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
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Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.
Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
Como um pai se compadece dos seus fi lhos,
assim Ele Se compadece dos que O temem.

SALMO 144 (145) 1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R. cf. 1)

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome,
 Senhor, meu Deus e meu Rei.

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos dia após dia
e louvar o vosso nome para sempre.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.

Graças Vos deem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fi éis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

O Senhor é fi el à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.
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Nas últimas semanas

SALMO 121 (122) 1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Jerusalém, cidade bem edifi cada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos,
as tribos do Senhor.

Segundo o costume de Israel,
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam,
haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».

«Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
pedirei para ti todos os bens».
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Versículos

 1. 1Sm 3, 9; Jo 6, 69b
 Falai, Senhor, que o vosso servo escuta;
 Vós tendes palavras de vida eterna.

 2. cf. Sl 18 B (19 B), 9
 As vossas palavras, Senhor, alegram o coração,
 as vossas palavras iluminam os nossos olhos.

 3. Sl 24 (25), 4b.5b
 Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
 guiai-me na vossa verdade.

 4. cf. Sl 26 (27), 11
 Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
 guiai-me pelas sendas da retidão.

 5. cf. Sl 94 (95), 8ab
 Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
 não fecheis os vossos corações.

 6. cf. Sl 110 (111), 7b-8a
 São justos, Senhor, os vossos mandamentos,
 irrevogáveis pelos séculos dos séculos.
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 7. Sl 118 (119), 18
 Abri, Senhor, os meus olhos,
 para ver as maravilhas da vossa lei.

 8. Sl 118 (119), 27
 Fazei-me compreender o caminho dos vossos mandamentos,
 para meditar nas vossas maravilhas.

 9. Sl 118 (119), 34
 Dai-me entendimento para guardar a vossa lei
 e para a cumprir de todo o coração.

10. cf. Sl 118 (119), 36a.29b
 Conduzi-me, Senhor, pela senda dos vossos mandamentos
 e dai-me a graça de conhecer a vossa vontade.

11. Sl 118 (119), 88
 Dai-me a vida, Senhor, segundo a vossa bondade
 e guardarei as ordens da vossa boca.

12. Sl 118 (119), 105
 A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos
 e luz para os meus caminhos.

13. cf. Sl 118 (119), 135
 Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do vosso rosto
 e ensinai-me os vossos mandamentos.

14. cf. Sl 129 (130), 5
 A minha alma espera no Senhor
 e confi a na sua palavra.

15. Sl 144 (145), 13cd
 O Senhor é fi el à sua palavra
 e perfeito em todas as suas obras.
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16. Sl 147, 12a.15a
 Glorifi ca, Jerusalém, o Senhor,
 que envia à terra a sua palavra.

17. Mt 4, 4b
 Nem só de pão vive o homem,
 mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.

18. cf. Mt 11, 25
 Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
 porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

19. cf. Lc 8, 15
 Felizes os que recebem a palavra de Deus
 de coração sincero e generoso
 e produzem fruto pela perseverança.

20. cf. Jo 6, 63c.68c
 As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida,
 Vós tendes palavras de vida eterna.

21. Jo 8, 12
 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor;
 quem Me segue terá a luz da vida.

22. Jo 10, 27
 As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
 Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.

23. Jo 14, 6
 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor:
 ninguém vai ao Pai senão por Mim.

24. Jo 14, 23
 Se alguém Me ama guardará a minha palavra, diz o Senhor;
 meu Pai o amará  e faremos nele a nossa morada.
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25. Jo 15, 15b
 Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor,
 porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.

26. cf. Jo 17, 17b.a
 A vossa palavra, Senhor, é a verdade:
 consagrai-nos na verdade.

27. cf. At 16, 14b
 Abri, Senhor, os nossos corações,
 para recebermos a palavra do vosso Filho.

28. 2Cor  5, 19
 Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo
 e confi ou-nos a palavra da reconciliação.

29. cf. Ef 1, 17-18
 Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 ilumine os olhos do nosso coração,
 para conhecermos a esperança a que fomos chamados.

30. cf. Fl 2, 15d.16a
 Vós brilhais como estrelas no mundo,
 anunciando a palavra da vida.

31. cf. Cl 3, 16a.17b
 Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
 por Cristo cantai a Deus a vossa gratidão.

32. cf. 1Ts 2, 13
 Escutai o que diz o Senhor, não como palavra dos homens,
 mas como palavra de Deus.

33. cf. 2Ts 2, 14
 Deus chamou-nos por meio do Evangelho
 para tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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34. cf. 2Tm 1, 10
 Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
 e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.

35. Heb 4, 12
 A palavra de Deus é viva e efi caz,
 pode discernir os pensamentos e intenções do coração.

36. Tg 1, 18
 Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade,
 para sermos as primícias das suas criaturas.

37. Tg 1, 21bc
 Acolhei docilmente a palavra em vós plantada,
 que pode salvar as vossas almas.

38. 1Pd 1, 25
 A palavra do Senhor permanece eternamente.
 Esta é a palavra que vos foi anunciada.

39. 1Jo 2, 5
 O amor de Deus é perfeito
 naquele que observa a palavra de Deus.

40. cf. Lc 19, 38; 2, 14
 Bendito o que vem em nome do Senhor!
 Paz no Céu e glória nas alturas!

41. Jo 1, 14a.12b
 O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós:
 àqueles que O receberam 
 deu-lhes o poder de se tornarem fi lhos de Deus.

42. cf. At 16, 14b
 Abri, Senhor, os nossos corações,
 para recebermos a palavra do vosso Filho.
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Nas últimas semanas

 1. Mt 24, 42a.44
 Vigiai e estai preparados:
 na hora em que não pensais virá o Filho do homem.

2. Lc 21, 28
 Erguei-vos e levantai a cabeça,
 porque a vossa libertação está próxima. 

3. Lc 21, 36
 Vigiai e orai em todo o tempo,
 para vos apresentardes sem temor 
 diante do Filho do homem.

4. Ap 2, 10c
 Permanece fi el até à morte, diz o Senhor,
 e dar-te-ei a coroa da vida.




