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8º DOMINGO TEMPO COMUM – ANO A 

  
 
Tipo de salmo 
É um salmo de confiança individual. A Bíblia de Jerusalém considera um salmo didático 
que diz sobre a malícia dos homens, o vazio das riquezas. O Saltério Litúrgico destaca 
que o tema deste salmo é a confiança e a esperança que o salmista  põe em Deus. 
 
Como está organizado 
Parece haver um refrão nos versículos 2-3 (Só em Deus descansa a minha alma...) e 6-7, 
porém este salmo pode ser dividido em três momentos: 2-8; 9-11 e 12-13. 
 
Por que surgiu.  
Parece ter surgido em um contexto de conflito. 
 
O rosto de Deus 
Deus refúgio e rochedo; salvação; fortaleza. 
 
Rezar com o Salmo 61 (62) 
Este salmo de confiança e paz em Deus pode ser rezado na oração de Véspera, quando o 
dia caminha para o seu fim. Assim pode-se meditar também sobre a morte, pois o fim do 
dia é a imagem do fim da vida. O Senhor é o alicerce sólido da nossa esperança e não 
precisamos temer a noite. Que estas palavras nos ensinem a nos abandonarmos nas 
mãos de Deus que é nossa salvação, nosso abrigo e nossa glória. 
 
Oração Sálmica 
Senhor, nosso refúgio e salvação, que em Cristo edificastes para a vossa Igreja um abrigo 
seguro, onde a nossa alma pode descansar em paz, concedei-nos confiar sempre em vós 
e na palavra que nos enviastes. 

                                                             
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). 
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Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
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Livro: Ir. Miria Kolling (Org). Cantando os Salmos e Aclamações. Anos A – B – C 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 
 

 


