
SALMO 95 (96) 1 
TEMPO COMUM – 29º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 
Este salmo pertence à família dos hinos. Tem muita semelhança aos hinos de louvor, mas 
é considerado salmo da realeza. É um convite para festejar a realeza serena e universal 
do Senhor. O salmista convida todos os povos da terra, chamados a converter-se ao Deus 
único e abandonar os seus deuses, a cantar, a bendizer e a anunciar a salvação, a glória 
e as maravilhas do Senhor. 
 
Como está organizado 
Possui três momentos: 1-6; 7-10; 11-13. Inicialmente são apresentados convites à terra 
inteira para cantar, bendizer, anunciar. Depois se fala da realeza universal do Senhor. O 
segundo momento inicia com convites também, e a terra que antes era convidada a 
cantar, agora deve tremer diante o Senhor. Os convites são para a família dos povos. 
Num terceiro momento reaparecem os convites e os convidados são: o céu, a terra, o mar, 
as árvores, com tudo o que neles existe. 
 
Por que surgiu 
O tema da realeza universal de Deus é próprio da época pós-exílio (depois de 538 antes  
de Cristo), quando o povo não é mais governado por reis. 
  
O rosto de Deus 
Deus justo, fiel, rei. 
 
Rezar com o Salmo 95 (96) 
“Se toda a terra canta um cântico novo, edifica-se a casa enquanto se canta. O próprio 
cantar é um modo de edificar, se não se cantarem cânticos velhos. O cântico velho canta 
o desejo da carne, o cântico novo canta a ternura de Deus (...). O amor é a voz que chega 
até Deus, e o próprio amor é o cântico novo.”  
“Com os anjos que apareceram aos pastores em Belém, cantemos Glória a Deus nas 
alturas, o cântico que celebra a grande novidade: acaba de nascer para vós um Salvador, 
luz para iluminar as nações pagãs, aquele cujo reino não terá fim.” (Comentário de Santo 
Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
Senhor Jesus, Verbo de Deus feito carne, que vindo habitar entre nós alegrastes os céus 
e fizestes exultar a terra, concedei à vossa Igreja a esperança do vosso retorno e o 
anúncio da vossa glória entre os povos que não Vos conhecem, para que toda a terra Vos 
cante um cântico novo. 

                                                             
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. Miria Kolling – site: www.cantemos.com.br 
 

 
 
                                Solm                     Fa                            Dom          Re7       Solm 
Refrão:  Ó família das nações, daí ao senhor poder e glória! 
 

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

                Solm                                                            Fa                       Rem                                                                  Solm 
1. Cantai ao Senhor Deus um  canto  novo,  /  cantai  ao  Senhor  Deus,  ó  terra  inteira! 
 

                         Dom                                                  Re                                   Re7                                                      Solm 
     Manifestai a sua glória entre as nações, / e entre os povos do universo seus prodígios! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    Solm                                                     Fa                        Rem                                                  Solm 
2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, 
 

                                 Dom                                                  Re                             Re7                                                          Solm 
     Porque um nada são os deuses dos pagãos. / Foi o Senhor e nosso Deus quem fez o céus. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Solm                                                        Fa                         Rem                                                                Solm 
3. Ó família das  nações,  daí  ao  Senhor,  /  ó  nações,  dai  ao  Senhor  poder  e  glória, 
 

                             Dom                                                    Re                           Re7                                                          Solm 
     Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome! / Oferecei um  sacrifício  nos  seus  átrios. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Solm                                                            Fa                                   Rem                                                      Solm 
4. Adorai-o  no  esplendor   da   santidade,   /   terra   inteira,   estremecei   diante   dele!  
 

                   Dom                                                               Re                                    Re7                                                   Solm 
     Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” /  Pois  os  povos  ele  julga  com  justiça. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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