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TEMPO COMUM – 15º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 

Este salmo é uma ação de graças pelos benefícios da terra. Poderia ser o louvor do 
Senhor entoado pelo povo ao ver cair chuvas abundantes após um tempo de seca.  
  
Como está organizado 

O salmo pode ser dividido em três partes. Na primeira (2-5) o salmista louva o Senhor 
no templo de Jerusalém pelos benefícios recebidos, sobretudo o perdão dos pecados. Na 
segunda parte (6-9), canta as maravilhas realizadas por Deus, Senhor e Salvador do seu 
povo. Na terceira parte (10-14) descreve as maravilhas, como a primavera, a chuva que dá 
fertilidade. 
 
Por que surgiu 

É a Festa da Colheita, que acontecia logo após o dia do Perdão no Templo de 
Jerusalém. 
 
O rosto de Deus 

Deus é o Senhor do mundo, da natureza, da história. O Senhor é aquele que ouve, 
perdoa, escolhe, aproxima, é a esperança. 
 
Rezar com o Salmo 64 (65) 

Pode-se rezar este salmo junto com outras pessoas. 
“Por isso, irmãos, ouçamos e cantemos, desejemos aquilo que nos faz cidadãos. Que 

alegrias cantamos? (...) O nosso Pai mandou-nos de lá algumas cartas, deu-nos as Sagradas 
Escrituras, e com estas cartas fez com que nos sentíssemos em nós o desejo de voltar (...)” 
(Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor Jesus Cristo, que visitastes a terra e a regastes com o vosso sangue, enchendo-a de 
fertilidade por meio dos sacramentos, saciai dos bens da vossa casa os que escolheis e chamais 
para habitar na Jerusalém celeste. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.” 

                                                             
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 64 (65) 
Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
 

 
 
 
 
 
 



SALMO 64 (65) 
Ir. Míria Kolling - http://www.cantemos.com.br 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Lam  La7               Rem                    Lam                Mi7 Lam          
Refrão: A semente caiu em terra boa e deu fruto. 
 

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

                 La7                                                               Re m                                   Sol7                          Do 
1. Visitais  a  nossa   terra   com   as   chuvas,   /   e   transborda   de   fartura. 
 

                          Fa                                                                     Rem                          Mi7                      Lam 
     Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, / e preparais o nosso trigo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   La7                                                               Re m                                   Sol7                       Do 
2. É  assim  que   preparais   a   nossa   terra   /   vós   a   regais   e   aplainais, 
 

                             Fa                                                            Rem                             Mi7                       Lam 
     Os  seus  sulcos  com  a  chuva  amoleceis  /  e  abençoais  as  sementeiras. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      La7                                                    Re m                                   Sol7                          Do 
3. O ano todo coroais com vossos  dons,  /  os  vossos  passos  são  fecundos; 
 

                    Fa                                                             Rem                                 Mi7                           Lam 
     Transborda   a   fartura   onde   passais,   /   brotam    pastos    no   deserto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      La7                                                      Re m                           Sol7                               Do 
4. As  colinas  se  enfeitam   de   alegria,   /   e   os   campos,   de    rebanhos; 
 

                            Fa                                                           Rem                            Mi7                            Lam 
     Nossos   vales   se   revestem   de   trigais;   /   tudo    canta    de    alegria! 

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