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TEMPO COMUM – 17º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 
É um salmo alfabético, no qual cada um dos oito versículos de cada estrofe começa pela 
mesma letra e todo o alfabeto se reparte em vinte e duas estrofes (totalizando 176 
versículos). É um elogio da Lei divina. A Lei é entendida como o conhecimento único 
verdadeiro Deus. É uma meditação tranquila como a do terço ou do rosário. Inicia com a 
afirmação de que a lei é fonte de felicidade. A partir do quarto versículo o salmista passa a 
se dirigir a Deus. Pode ser considerado um salmo sapiencial. 
 
Como está organizado 
Sua organização é por blocos de oito versículos. É um salmo alfabético. O tema central de 
todos é a Lei. 
 
Por que surgiu.  
A atenção é posta na Lei como critério de sabedoria. 
 
O rosto de Deus 
Deus da aliança. 
 
Rezar com o Salmo 118 (119) 
 “Desde o começo, caríssimos irmãos, este grande salmo exorta-nos à felicidade, pois não 
há ninguém que a não espere. Quem pôde, pode ou poderá jamais encontrar alguém que 
não queira ser feliz? (...) Se queres ser feliz, segue o caminho perfeito.” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
Senhor nosso Deus, que promulgastes os vossos preceitos para conhecermos a vossa 
bondade, fazei que vos procuremos de todo o coração e em Cristo encontremos o 
caminho perfeito que nos conduz à pátria celeste. 

                                                             
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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                    Lam               La7            Rem                           Lam                    Mi7 Lam       
Refrão: Como eu amo, Senhor, / a vossa lei, vossa palavra!  
 

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

                          La7                                                              Re m                      Sol7                                                Do 
1. E esta a parte que escolhi por minha herança; / observar vossas palavras, ó Senhor! 
 

             Fa                                                   Rem                       Mi7                                                                          Lam 
     A lei de vossa  boca,  para  mim,  /  vale  mais  do  que  milhões  em  ouro  e  prata.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         La7                                                     Re m                   Sol7                                                           Do 
2. Vosso amor seja um consolo para  mim,  /  conforme  a  vosso  servo  prometestes; 
 

                           Fa                                                    Rem                    Mi7                                                                  Lam 
     Venha a mim o vosso amor e viverei, / porque tenho em  vossa  lei  o  meu  prazer! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          La7                                                        Re m                                 Sol7                                              Do 
3. Por isso amo os mandamentos que nos destes, / mais que o ouro, muito mais que ouro fino! 
 

                                  Fa                                                       Rem                      Mi7                                                      Lam 
     Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, / detesto todos os caminhos  da  mentira. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       La7                                                    Re m                                 Sol7                                                  Do 
4. Maravilhosos são os vossos testemunhos,  /  eis  porque  meu  coração  os  observa! 
 

                             Fa                                                             Rem                       Mi7                                                  Lam 
     Vossa  palavra,  ao  revelar-se,  me  ilumina,   /   ele  dá  sabedoria  aos  pequeninos. 

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



SALMO 118 (119) 
Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 


