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TEMPO PASCAL – ASCENSÃO DO SENHOR 

  
Tipo de salmo 
É um salmo que celebra a realeza do Senhor. Recorda que Deus é Rei (3.7.8.9) não só de 
Israel, mas do mundo inteiro. Deus é rei de toda terra. Este salmo é um cântico de festa 
litúrgica solene, no qual o povo é convidado a exaltar a Deus, rei de Israel e de todo o 
universo. 
 
Como está organizado 
Este salmo provavelmente foi importante na história e nas festas do povo de Deus, devido 
a sua estrutura bem consolidada. Possui dois momentos (2-6; 7-10). Nestas duas partes 
há um convite (bater palmas; tocar instrumentos); há motivos (porque sublime é o Senhor; 
é Rei de toda terra). No final, Deus sobe. Sobre entre gritos, aplausos do povo, ao toque 
de trombeta. 
 
Por que surgiu 
Este salmo nasceu de celebrações em torno da realeza do Senhor. É possível perceber 
um movimento neste salmo, e talvez a procissão subisse para pontos altos de Jerusalém 
aclamando Deus como rei da terra. Pode-se pensar que na festa organizada por Davi 
quando a arca da aliança foi transladada para Jerusalém, recentemente conquistada (2 
Sam 6), ou ainda em alguns relatos da entronização real (I Re 1 e 2 Re 11). 
 
O rosto de Deus 
Deus é mostrado como rei e em Jesus a realeza ganha um sentido profundo de serviço, 
entrega e pensamos na sua subida para a cruz também. A partir da cruz atrai a todos para 
si (cf. João 12, 32). 
 
Rezar com o Salmo 46 (47) 
Podemos rezar este salmo contemplando como Jesus reina em meio a nós (dando sua 
vida).  
“Não vos alegreis só com palavras. Se vos alegrais, aplaudi com as mãos. (...) Foi nosso 
Senhor Jesus Cristo que subiu entre aclamações. Para onde subiu, senão para onde 
sabemos? Deus subiu entre aclamações.  Que significa aclamar? Exprimir alegria e 
admiração para além das palavras. Qual não terá sido a alegria dos apóstolos ao verem 
subir ao céu Aquele que tinham chorado morto!! Como nenhuma palavra pode exprimir 
tamanha alegria, nada mais lhes restava do que exterioriza-la com júbilo. (...)” (Trecho do 
comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor Jesus, Rei do universo, que subistes ao céu para tomar posse do trono que o Pai 
vos tinha preparado, e recebestes d’Ele todo o poder no céu, na terra e nos infernos, fazei 
que todos os povos se unam à vossa Igreja e nela glorifiquem o Pai, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.” 

                                                             
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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Ir. Míria Kolling 
 
 

 
 
 
 
 

          Re           La         Re                  La7     Re                  Re7         Sol              La7          Re          Sol                         La7 Re 
Por entre aclamações Deus se elevou, / o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. 
 

                        Sim                                                      Mim                                        La7                                                       Re 
1. Povos  todos  do  universo,  batei  palmas,  /   gritai   a   Deus   aclamações   de   alegria!  
 

                              Fa#m                                                     Sim                                 Mi7                                                     La7 
     Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, /  o  soberano  que  domina  toda  a  terra. 
 

 
                   Sim                                                               Mim                    La7                                                                      Re 
2. Por  entre  aclamações  Deus  se  elevou,  /  o  Senhor   subiu   ao   toque   da   trombeta. 
 

                          Fa#m                                                      Sim                            Mi7                                                               La7 
     Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, / salmodiai ao som da  harpa  ao  nosso  Rei! 
 

 
                         Sim                                                             Mim                              La7                                                        Re 
3. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, / ao som da harpa acompanhai os seus louvores! 
 

                      Fa#m                                                     Sim                                     Mi7                                                          La7 
     Deus   reina   sobre   todas   as   nações,   /    está    sentado    no    seu    trono    glorioso. 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 
 


