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TEMPO COMUM – 19º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 

Neste salmo a oração do salmista começa por um cântico de ação de graças porque 
Deus salvou e segue como uma súplica para que o Senhor leve até o fim a obra começada e 
dê vida plena ao povo. Bortolini considera este salmo uma súplica coletiva, ou seja, o povo 
reunido clamando por restauração e salvação. 
  
Como está organizado 

O salmo possui duas partes segundo o Saltério Litúrgico: a primeira descreve o 
regresso à Judeia daqueles que tinham estado cativos em Babilônia e a segunda é uma 
proclamação profética de felicidade. 
 
Por que surgiu 

Este salmo foi composto após o exílio. O salmista descreve o regresso à Judeia 
daqueles que tinham estado cativos em Babilônia. Segundo a Bíblia de Jerusalém, este salmo 
promete aos repatriados a paz messiânica anunciada por Isaías e Zacarias. A justiça divina 
abre o caminho: ela é a condição da paz e da felicidade. 
 
O rosto de Deus 

Deus que liberta, Aliança, amor, fidelidade, justiça, paz e salvação. Jesus é o amor e a 
fidelidade de Deus para a humanidade. 
 
Rezar com o Salmo 84 (85) 

Pode-se rezar este salmo pedindo a paz, justiça. Este salmo pode ser rezado no 
Advento, abrindo-nos para a espera e a preparação para que Deus venha. 

“Pratica a justiça e encontrarás a paz, para que se abracem a paz e a justiça. (...) Quem 
pratica a justiça encontra a paz que abraça a justiça. São duas amigas. (...)” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, que abençoastes a nossa terra, fazendo descer do céu a justiça da salvação, qe 
germinou da terra no seio da Virgem Maria, concedei à vossa Igreja os frutos da misericórdia e da 
fidelidade no abraço da paz e da justiça”. 

                                                             
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  
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,  /  e a vossa salvação nos concedei! 
 

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

                            Rem                                                       Solm                Do7                                             Fa 
1. Quero ouvir  o  que  o  Senhor  irá  falar,  /  é  a  paz  que  ele  vai  anunciar. 
 

                  Fa7                                                      Sib                           Do7                                                Fa 
     Está perto a salvação dos que o temem,  /  e a glória habitará em nossa terra.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Rem                                                        Solm                   Do7                                               Fa 
2. A  verdade  e  o  amor  se  encontrarão,  /  a  justiça  e  a  paz  se  abraçarão; 
 

                  Fa7                                                Sib                              Do7                                                    Fa 
     Da   terra   brotará   a   fidelidade,  /  e  a   justiça   olhará   dos   altos   céus. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Rem                                                    Solm                           Do7                                          Fa 
3. O Senhor nos dará tudo o que é bom / e a nossa terra nos dará suas colheitas; 
 

                   Fa7                                   Sib                                  Do7                                                              Fa 
     A justiça andará na sua frente / e  a  salvação  há  de  seguir  os  passos  seus.  

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