
SALMO 24 (25) 1 
TEMPO COMUM – 26º DOMINGO – ANO A 

 
 

Tipo de salmo 
Este salmo é uma súplica. Uma pessoa pede o perdão de seus pecados e a graça 

para escapar dos inimigos. É um salmo alfabético, ou seja, no hebraico cada parte inicia 
com uma letra do alfabeto.  
 
Como está organizado 

Na primeira parte de sua oração pessoal, o salmista dirige-se a Deus para implorar 
o perdão e pedir a graça de ser fiel, a fim de escapar dos inimigos. Depois de ter 
implorado o perdão, o salmista reconhece que Deus ensina o caminho ao homem simples, 
o trata com familiaridade, lhe dá a conhecer a sua aliança e pede-Lhe que o proteja. Em 
um trecho deste salmo há uma reflexão sapiencial, ou seja, uma reflexão sobre o sentido 
da vida. 
 Este salmo recebeu retoques e acréscimos ao longo do tempo. O versículo 22 foi 
adicionado posteriormente. A ordem alfabética favorecia a memorização do salmo. 
 
Por que surgiu 
 Parece ter surgido a partir da experiência de vida do salmista, ao reconhecer sai 
miséria, suas dificuldades. 
 
O rosto de Deus 
Deus da aliança, o caminho. Jesus perdoou pecados. 
 
Rezar com o Salmo 24 (25) 
Assim como o salmista, o cristão eleva sua alma para o Senhor e confia inteiramente n’Ele 
porque sabe que os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Mesmo no meio 
das dificuldades, nós temos a garantia do amor de Deus. 
 
Oração sálmica 
“Defendei, Senhor, as nossas almas e salvai-nos para não serem confundidos os que 
esperam em Vós; não recordeis os pecados da juventude e da ignorância, mas lembrai-
Vos de nós segundo a vossa misericórdia. Por Nosso Senhor. “ (Saltério Litúrgico) 
 
 
 
 

                                                             
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 24 (25) 
Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
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Ir. Míria Kolling - http://www.cantemos.com.br 

 
                                    Mim                                Lam                               Re7                            Sol 
Refrão:  Recordai, Senhor meu Deus, / vossa ternura e compaixão! 
 

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

                  Re7                                                        Sol                                  Re7                                                            Sol 
1. Mostrai-me ó Senhor  vossos  caminhos,  /  +  e  fazei-me  conhecer  a  vossa  estrada! 
 

                              Re7                                                   Sol                               Lam                                                            Mim 
     Vossa verdade me oriente e me conduza,  /  porque  sois  o  Deus  da  minha  salvação; 
 

                              Fa#                                                Si7  
     Em vós espero ó Senhor todos os dias! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Re7                                                                 Sol                    Re7                                                           Sol 
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura /  e  a  vossa  compaixão  que  são  eternas! 
 

                            Re7                                                       Sol                                       Re7                                                 Sol 
     Não recordeis os meus pecados quando jovem, / nem vos lembreis de minhas faltas e delitos! 
 

                                   Lam                                                       Mim                                 Fa#                                           Si7 
     De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia / e sois bondade sem limites, ó Senhor! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                    Re7                                             Sol                                Re7                                                                        Sol 
3. O  Senhor  é  piedade  e  retidão,   /   e  reconduz   ao   bom   caminho   os   pecadores. 
 

                     Lam                                                  Mim                           Fa#                                                                 Si7  
     Ele  dirige  os  humildes  na  justiça,  /  e   aos   pobres   ele   ensina   o   seu   caminho. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Observações: 
 
Em geral os salmos são compostos de quatro (4) estrofes. Havendo só três (3), repetimos a 
última linha; no caso de cinco (5), observa-se a flexa (+), com uma pequena pausa e a 
continuidade da frase melódica; e quando forem seis (6), pode-se repetir a mesma frase melódica 
duas vezes, conforme o sinal indicativo de repetição na partitura. 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 
  
 


