
SALMO 137 (138) 1 
TEMPO COMUM – 21º DOMINGO – ANO A 

 
Tipo de salmo 

É uma ação de graças individual. Essa pessoa, agradecida, convida a outros 
participarem dessa ação de graças. Pode ser o salmista falando em nome de todo um 
povo. 
  
Como está organizado 
 Possui três momentos: 1b-3; 4-6; 7-8. No primeiro momento (1b-3) a pessoa 
agradece de todo o coração e mostra que seu agradecimento é acompanhado de canto. 
No segundo momento (4-6), o salmista expressa a vontade de que outras pessoas 
agradeçam com ele a Deus. No terceiro momento (7-8), o salmista fala um pouco de si e 
demonstra sua confiança no Senhor. O salmo termina com um ato de confiança ao olhar 
para o futuro. 
 
Por que surgiu 

O salmo surgiu de alguém que superou alguma dificuldade e demonstrou sua 
gratidão a Deus. Pode ter sido composto no regresso do exílio. As perspectivas deste 
salmo se alargam para além das fronteiras do povo de Israel. 
  
O rosto de Deus 

Deus da aliança, Deus de amor, Deus fiel.  
 
Rezar com o Salmo 137 (138) 
 Pode-se rezar convidando outros a participar da ação de graças pelo o que Deus 
faz em nossas vidas. Ao cantar este salmo, a igreja dá graças por tudo aquilo que nela 
acontece por desígnio de Deus. Com Maria, a Igreja pode cantar: “O Todo Poderoso fez 
em mim maravilhas; exaltou os humildes e encheu de bens os famintos” (Lc 1, 49. 52. 53) 
“Os nossos corações têm uma voz que Deus escuta, mas que escapa aos ouvidos dos 
homens. Existe uma boca no nosso íntimo: ali oramos, dali clamamos. E se preparamos 
uma casa para Deus, ali o acolhemos, ali lhe falamos, ali somos ouvidos.” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Nós vos damos graças, Senhor, na presença dos anjos, porque exaltastes os humildes, 
elevando-os acima da terra, e nos conservais a vida para completar a obra da salvação.” 
 

                                                             
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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            Fa                                 Rem                     Solm                                     Do7                                                          Fa  
Ó Senhor, vossa bondade é para sempre!  /  Completai  em  mim  a  obra  começada! 
 

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

                  Rem                                                         Solm                                  Do7                                                       Fa 
1. O Senhor, de coração eu vos dou graças, / porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
 

             Fa7                                                                  Sib                       Do7                                                                  Fa 
     Perante  os  vossos  anjos  vou  cantar-vos  /  e  ante  o  vosso  templo  vou  prostrar-me. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                         Rem                                                      Solm                            Do7                                                          Fa 
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, /  porque fizestes muito mais que prometestes; 
 

                            Fa7                                                            Sib                                Do7                                                    Fa 
     Naquele dia em que gritei, vós me escutastes / e  aumentastes  o  vigor  da  minha alma. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Rem                                                                       Solm                             Do7                                                   Fa 
3. Altíssimo é o  Senhor,  mas  olha  os  pobres,  /  e  de  longe  reconhece  os  orgulhosos. 
 

                   Fa7                                                                                                                                                                      Sib                                  
     Ó  Senhor,  vossa  bondade  é  para  sempre!  +  Eu  vos  peço;  não  deixeis  inacabada 
 

                   Do7                                                Fa  
     Esta obra que fizeram vossas mãos! 

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