
SALMO 99 (100)1 
11º DOMINGO TEMPO COMUM – ANO A 

  
Tipo de salmo 
Este salmo é um hino de louvor, que convida a terra inteira, em especial o povo de Deus, a 
aclamar e celebrar o Senhor, o único Deus. A Bíblia de Jerusalém explica em uma nota que este 
hino termina a série dos salmos do reino de Deus (Salmos 93 a 99). Era recitado, talvez, ao se 
entrar no santuário para oferecer os sacrifícios de comunhão. 
  
Como está organizado 
Possui duas pequenas partes: 1b-3 e 4-5. Cada parte tem um convite e um motivo. O primeiro 
convite é dirigido ao povo por um ministro do templo, para que aclame o Senhor com alegria.  O 
segundo convite é para que os peregrinos entrem no templo para bendizer o Senhor. 
O trecho “o seu amor é para sempre” é um refrão antigo (Exemplo: Jeremias 33, 11) 
frequentemente retomado nos salmos como antífona e como prelúdio. 
 
Por que surgiu 
O salmo aponta que existe somente um Deus. Somente na época do exílio da Babilônia (século 6 
antes de Cristo) é que se tomou consciência de que há somente um Deus. 
O Saltério litúrgico aponta que este hino litúrgico é um cântico de entrada solene no templo, 
quando, após o exílio, se juntavam em Jerusalém peregrinos vindos de toda a parte. 
 
O rosto de Deus 
Deus pastor do rebanho; criador; bondoso.  
 
Rezar com o Salmo 99 (100) 
Pode-se rezar louvando pela criação inteira. 
É em clima de alegria que devemos estar na presença do Senhor para O servir. Redimidos pela 
morte de Jesus, recordada de modo particular em cada sexta-feira, nós cantamos este hino de 
vitória que o Espírito Santo inspirou e agora põe em nossa boca. Com ele festejamos o Senhor e 
Pastor que venceu a morte e vai nos conduzindo também para a ressurreição.  
“Este salmo de louvor exorta-nos a alegrarmo-nos no Senhor. Mas não exorta apenas uma parte 
da terra a cantar, ou só determinada casa ou assembleia de homens. Como sabe que a bênção 
foi semeada em todo o mundo, a todo ele pede que se alegre. (...) Corramos para esta felicidade, 
entendamos esta alegria, não a expressemos sem a entender. Não cantemos só com a voz, mas 
com o coração. A voz do coração é o entendimento.” (Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Nós vos aclamamos, Senhor, com alegria e júbilo, e vos pedimos que, enquanto os nossos 
corações vos louvam, estejam sempre abertos à vossa misericórdia e à vossa verdade.” 
  

                                                             
1 Material elaborado por Michelle Girardi com fins didáticos, a partir do livro “Conhecer e Rezar os Salmos” de José Bortolini, 
Ed. Paulus; Bíblia Ave Maria – notas de rodapé; Bíblia Sagrada – tradução CNBB; Bíblia de Jerusalém Ed. Paulus; Saltério 
Litúrgico – Secretariado Nacional de Liturgia (Coimbra). 



SALMO 99 (100) 
Ir. Míria Kolling – Cantando os Salmos e Aclamações 
 



SALMO 99 
Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 
 

 


