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TEMPO COMUM – 24º DOMINGO – ANO A 

 
 

Tipo de salmo 
Este salmo é um hino de louvor. O salmista bendiz o Senhor e convida todas coisas 
criadas a fazerem o mesmo. 
 
Como está organizado 
O salmo possui um convite no início (1b-2) e outro no fim (20-22) de bendizer ao Senhor. 
O salmista também contempla a ação do Senhor na história do povo. O tema da 
fragilidade humana também aparece, e a vida é considerada bela, mas frágil e passageira 
(15-16). O salmo começa no “eu” e depois passa ao “nós”. 
 
Por que surgiu.  
O louvor se prolonga contemplando a história de Deus com seu povo. O pensamento do 
autor alarga-se de Moisés ao povo eleito, a todo homem, aos anjos, a toda criação. 
Bendizer a Deus é uma das atitudes mais profundas do homem de fé. 
 
O rosto de Deus 
Deus amor, compaixão, misericordioso, Deus que faz história com seu povo, Pai. 
 
Rezar com o Salmo 102 (103) 
Pode-se rezar este salmo louvando a Deus por nossa vida, lembrando-se de nossa 
fragilidade. Bendizer a Deus é a atitude mais profunda do homem de fé. 
“Cada um de nós incite, exorte a sua alma, com estas palavras: Bendiz, ó minha alma, o 
Senhor”. (Trecho do Comentário de Santo Agostinho). 
 
Oração Sálmica 
Senhor, que usais de misericórdia para com os pecadores, como o pai se compadece de 
seus filhos, curai as misérias do vosso povo, para que, livres da morte eterna, vos 
bendigamos e vos glorifiquemos”. 

                                                             
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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Ir. Míria Kolling – Livro Cantando os salmos e Aclamações – Anos A – B – C 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 


