
SALMO 50 (51) 1 
1º DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

  
Tipo de salmo 
É uma súplica individual e é considerado penitencial. O salmista reconhece suas misérias, 
seus pecados e tem consciência de que quebrou a Aliança com Deus, por isso suplica que 
Deus tenha piedade e crie um coração puro. Este salmo é conhecido também como 
“miserere”. 
  
Como está organizado 
O salmo 50 (51) pode ser compreendido com grande relação com o salmo 50(49), no qual 
Deus esperava a conversão. No salmo 51(50) o pecado presente é algo que impede de 
escutar a alegria, e oprime a esta pessoa. O salmista reconhece seu erro e sem tentar 
justificativas, pede piedade. Contém três partes: confissão do pecado; o pedido de 
remissão; glória dada a Deus pelo perdão. O coração que é pedido pelo salmista é 
considerado a própria consciência da pessoa e o espírito firme é a disposição para 
recomeçar a caminhada. 
 
Por que surgiu 
O salmo é fruto de um conflito que uma pessoa viveu. O salmista viu sua miséria 
profundamente, tomou consciência da gravidade e pediu perdão. Tem relação com o 
pecado de Davi em II Samuel 12. 
 
O rosto de Deus 
Deus é expresso como um Deus de Aliança. 
 
Rezar com o Salmo 50 
Podemos rezar este salmo quando nos sentimos sufocados por nossos pecados, quando 
desejamos o perdão e um novo ânimo para a caminhada. 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, Deus de bondade e misericórdia, que para perdoar aos homens e purificar os 
seus pecados sacrificastes o vosso Filho que não conheceu o pecado, vede o nosso 
coração humilhado e contrito, e pela vossa bondade purificai-nos de todos os pecados e 
renovai-nos na alegria e na força do Espírito Santo, para cantarmos a vossa justiça e 
anunciarmos os vossos louvores.” 
 
 
 
 

                                                             
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 50 
Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
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Ir. Míria Kolling – Cantando os Salmos e Aclamações. 
Site: www.cantemos.com.br 

 
 
                             Mim              Si7                                Mim                       Lam        Si7           Mim                              
Refrão: Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. 
 

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

                               Mim                                             Do                                      Si7                                                    Mim 
1. Tende piedade ó meu Deus misericórdia! / Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
 

             Mi7                                                         lam                               Sib                                                                    Si7 
     Lavai-me  todo  inteiro  do   pecado,   /   e   apagai   completamente   a   minha   culpa! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Mim                                                  Do                                 Si7                                                             Mim 
2. Eu reconheço toda a minha iniqüidade, / o meu  pecado  está  sempre  à  minha  frente. 
 

                                Mi7                                                          lam                      Sib                                                         Si7 
     Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, / e pratiquei o que é mau aos vossos olhos! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                            Mim                                                       Do                                        Si7                                                Mim 
3. Criai em mim um coração  que  seja  puro,  /  dai-me  de  novo  um  espírito  decidido.  
 

                   Mi7                                                              lam                           Sib                                                          Si7 
     Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, / nem retireis de min o vosso Santo Espírito! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                Mim                                               Do                                 Si7                                                         Mim 
4. Dai-me de novo  a  alegria  de  ser  salvo  /  e  confirmai-me  com  espírito  generoso!  
 

                                Mi7                                                     lam                               Sib                                                       Si7 
     Abri meus lábios, ó Senhor,  para  cantar,  /  e  minha  boca  anunciará  vosso  louvor! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 


