
SALMO 68 (69) 1 
TEMPO COMUM – 12º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 
É um salmo é considerado por Bortolini como uma súplica individual. Um inocente foi acusado, 
corre risco de vida e clama: “Salva-me”. A Bíblia Ave Maria nomeia como “Lamentação em meio à 
perseguição”. A Bíblia de Jerusalém pontua que este salmo reúne duas lamentações de ritmos 
diferentes (2-7 e 14-16; 8-13 e 17), sendo cada uma composta de uma queixa e de uma prece.  
 
Como está organizado 
Este salmo pode ser organizado em três partes segundo o Saltério Litúrgico. A primeira parte (2-
13) começa com um grito de socorro (2) e a seguir o salmista utiliza imagens literárias muito 
expressivas para descrever sua aflição (3-5). A segunda parte (14-29) é essencialmente uma 
oração. A terceira parte (30-37) começa com um novo pedido de salvação e é entoada uma ação 
de graças na esperança de ser atendido. 
 
Por que surgiu 
O salmo revela os conflitos de uma pessoa. 
Os Santos Padres revelam o caráter messiânico deste salmo, no qual vários versículos são 
citados no Novo Testamento. Neste salmo é reconhecida no sentido espiritual, a paixão e a 
ressurreição de Jesus. 
 
O rosto de Deus 
Bondade, Deus da Aliança. 
 
Rezar com o Salmo 68 (69) 
Pode-se rezar este salmo quando se tem o coração doído pela afronta. A última parte da 
lamentação é um convite a ultrapassarmos toda adversidade, imitando o Senhor, fiel até o fim à 
sua missão. 
“Vós sois humildes, olhai e alegrai-vos. Creiam e alegrem-se os pobres na sua esperança. Sejam 
ainda mais pobres, para merecerem ser saciados. Não se encham de orgulho na abundância, 
para não lhes ser negado o pão que lhes permite viver.” (Trecho do Comentário de Santo 
Agostinho). 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, que escolhestes a humilhação da cruz para nos mostrar o caminho da salvação, livrai-
nos da vossa indignação devida aos nossos pecados e concedei-nos contemplar as chagas do 
vosso Filho, para que sejamos devorados pelo zelo da vossa casa e nela cantemos 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). 
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                               Re                         Fa#m                Sol          La7             Re 
Refrão: Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor! 
 

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

                              Re                                                      Mim                             La7                                               Sim 
1. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, / e o meu rosto se cobriu  de  confusão; 
 

                          Re                                                         Mim                              La7                                                  Sim 
     Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, / como estrangeiro para os filhos de minha mãe. 
 

                             Sim                                                        Mi7                         Mim                        La7                     Re 
     Pois meu zelo e meu amor por vossa  casa  /  me  devoram  como  fogo  abrasador. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              Re                                                    Mim                       La7                                                      Sim 
2. Por isso elevo  para vós  minha  oração,  /  neste  tempo  favorável,  Senhor  Deus! 
 

                         Re                                                         Mim                    La7                                                         Sim 
     Respondei-me pelo vosso imenso amor, /  pela  vossa  salvação  que  nunca  falha! 
 

                             Sim                                               Mi7                             Mim                 La7                                Re 
     Senhor ouvi-me, pois suave é vossa graça, / ponde os olhos sobre mim com grande amor! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             Re                                                                                                     Mim                La7                                     Sim 
3. Humildes, vede isto e alegrai-vos: O vosso coração reviverá, / se procurardes o Senhor continuamente! 
 

                              Re                                                        Mim                               La7                                              Sim 
     Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, / e não despreza o clamor de seus cativos. 
 

                                 Sim                                          Mi7                           Mim                       La7                           Re 
     Que céus e terra glorifiquem o Senhor / como o mar e todo  o  ser  que  nele  vive! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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