
SALMO 115 (116) 1 
TRÍDUO PASCAL – QUINTA-FEIRA SANTA 

  
Tipo de salmo 
Este salmo é uma ação de graças individual. 
 
Como está organizado 
O salmo 115, em algumas versões é considerado parte do salmo 114. Na parte utilizada 
na liturgia (versículos de 12 a 19) fala-se do passado, do presente, mas as atenções se 
voltam para o futuro: retribuirei, cumprirei.  
 
Por que surgiu 
Este salmo fala da superação de um perigo mortal. O “erguer o cálice da salvação”, 
segundo as notas da Bíblia de Jerusalém, é um rito de ação de graças conservado na 
liturgia judaica e cristã. Este salmo é rezado durante a ceia pascal judaica, logo após o pai 
de família ter dito uma bênção.  
 
O rosto de Deus 
Deus da vida. 
 
Rezar com o Salmo 115 (116) 
Pode-se rezar após a superação de conflitos. 
“Estamos todos a caminho da cidade da alegria, que nos matará a sede com as suas 
delícias. Na peregrinação terrestre, estamos abatidos; lá, a nossa felicidade será sem 
mistura. Nem gemido, nem suspiro, passado o tempo da oração, à qual sucede o louvor. 
Cidade dum povo em festa: aos lamentos do desejo sucede a alegria da posse. (...) Não 
tenhamos pois, meus irmãos, outro cuidado senão o de chegar a esta felicidade. 
Preparemo-nos para bendizer a Deus, para nos alegrarmos em Deus.” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, que considerais preciosa aos vossos olhos a morte dos vossos fiéis, em atenção 
aos méritos de Cristo, completai no nosso corpo o que falta à sua paixão e atendei 
benigno ao nosso sacrifício de louvor, para saborearmos, desde agora, as alegrias da 
Jerusalém celeste.” 
 

                                                             
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 responsorial – Sl 115 (116) 
 Ir. Míria Kolling 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Solm               Re7                   Solm Sol7       Dom                    Solm                        Re7                            Solm 
O cálice por nós abençoado  /  é a nossa comunhão com   o  Sangue  do  Senhor! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Solm                                          Fa                                  Rem                                                      Solm 
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus / por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 
 

                             Dom                                            Re                     Re7                                                                  Solm 
     Elevo  o  cálice  da  minha  salvação,  /  invocando   o   nome   santo   do   Senhor. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     Solm                                                 Fa                  Rem                                                                  Solm 
2. É  sentida  por  demais  pelo  Senhor  /  a  morte  de  seus   santos,   seus   amigos, 
 

                          Dom                                           Re                                     Re7                                                       Solm 
     Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, / mas me quebrastes os grilhões da escravidão! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Solm                                                  Fa                     Rem                                                         Solm 
3. Por isso oferto um sacrifício de  louvor,  /  invocando  o  nome  santo  do  senhor. 
 

                            Dom                                                       Re                            Re7                                                Solm 
     Vou cumprir minhas promessas ao senhor  /  na  presença  de  seu  povo  reunido. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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