
SALMOS – DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
VIGÍLIA PASCAL NA NOITE SANTA (Sábado) 

  
Salmo responsorial – Sl 103 (104) – após 1ª Leitura (pode-se cantar este salmo ou Sl 32 (33) 
Centro de Pastoral 
 
 

 
 

1. a) Bendize, ó minha alma -----------------------    ao Senhor 
b)De majestade e esplendor -------------------- vos revistis 
 

2. a) A terra vós firmastes em ---------------------   suas bases 
b) os mares a cobriram ---------------------------- como um manto 
 

3. a) Fazeis brotar em meio aos vales -------------- as nascentes 
b) às suas margens vêm morar os --------------- passarinhos 
 

4. a) De vossa casa as montanhas ------------------ irrigais 
b) fazeis crescer os verdes pastos -------------- para o gado 
 

5. a) Quão numerosas, ó Senhor, são -------------- vossas obras, 
b) Encheu-se a terá com as vossas -------------- criaturas! 

 

 
 

1. a) Ó meu Deus e meu Senhor co- -------------- mo sois grande! 
b)e de luz vos envolveis co- -------------------- mo num manto.  
 

2. a) ficará firme pelos sécu- ------------------------ los sem fim 
b) e as águas envolviam -------------------------- as montanhas 
 

3. a) que passam serpeando entre------------------- as montanhas 
b) entre os ramos eles erguem ------------------- o seu canto 
 

4. a) com vossos frutos saciais a --------------------- terra inteira; 
b) e as plantas que são úteis --------------------- para o homem. 
 

5. a) e que sabedoria em ----------------------------- todas elas! 
b) Bendize, ó minha alma, ------------------------- ao Senhor! 



Salmo responsorial – Sl 32 (Vigília Pascal – após 1ª Leitura) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

 
 
 



Salmo responsorial – Sl 15 (Vigília Pascal – após 2ª Leitura - Lecionário) 
Monges Beneditinos do Mosteiro da Ressurreição (CD RESSUSCITOU ALELUIA) 
Adaptação: Michelle Girardi e Eduardo Lorenzetti 
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                           Guar-  dai-  me, ó        Deus,   por-   que   em    vós   me        re-    fu-        gio! 
 

 
 
 
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,* 
meu destino está seguro em vossas mãos! 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,* 
pois se o tenho a meu lado não vacilo. 
 
Eis por que meu coração está em festa, + 
minha alma rejubila de alegria,* 
e até meu corpo no repouso está tranqüilo; 
pois não haveis de me deixar entregue à morte,* 
nem vosso amigo conhecer a corrupção. 
 
Vós me ensinais vosso caminho para a vida; + 
junto a vós, felicidade sem limites,* 
delícia eterna e alegria ao vosso lado! 
 
 
(na adaptação deste salmo, a última estrofe poderá ser cantada sem a flexa (+) e com a a 
repetição do último verso) 
 



SALMO 15 (16) ((Vigília Pascal – após 2ª Leitura - Lecionário) – opção de melodia 
Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
 

 
 
 
 
 
 
 



Salmo responsorial – Ex 15 (Vigília Pascal – após 3ª Leitura - Lecionário) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

 
 
 
 



Salmo responsorial – Sl 29 (30) (Vigília Pascal – após 4ª Leitura - Lecionário) 
Cantando Salmos e Aclamações – Ir. Míria T. Kolling 
 



Salmo responsorial – Is 12 (Vigília Pascal – após 5ª Leitura - Lecionário) 
Cantando Salmos e Aclamações – Ir. Míria T. Kolling 
 



Salmo responsorial – Sl 18B (19)  (Vigília Pascal – após 6ª Leitura - Lecionário) 
Cantando Salmos e Aclamações – Ir. Míria T. Kolling 
 



Salmo responsorial – 41 (Vigília Pascal – após 7ª Leitura - Lecionário) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

 
 
 
Salmo Responsorial – Salmo 117 (118) (Vigília Pascal – após Carta aos Romanos, antes do 
Evangelho) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

 
  
 
 


