
SALMO 94 (95) 1 
3º DOMINGO QUARESMA – ANO A 

 
 

Tipo de salmo 
É um hino de louvor na parte inicial. A Bíblia de Jerusalém considera este salmo como um 
hino processional. O Saltério Litúrgico o nomina como invitatório. 
  
Como está organizado 
O salmista convida-nos a louvar a Deus e depois a adorá-lo. Por fim, o próprio Senhor 
recorda a dureza de coração de Israel e as provocações e desgostos que o povo 
escolhido lhe causou no deserto, e os convida a ouvir a sua voz. 
 
Por que surgiu 
Supõe um contexto público. Uma pessoa estimula os presentes a fazer festa e celebrar a 
Deus.  O versículo 1, no qual fala do rochedo, pode ser associado ao rochedo de onde 
jorrou água no deserto (Ex 17, 1) ou ao rochedo sobre o qual o Templo fora construído 
(2Sm 24,18). 
 
O rosto de Deus 
Deus da Aliança, pastor. 
 
Rezar com o Salmo 94 (95) 
Pode-se rezar lembrando-se dos atos de Deus em nosso favor. Pelas palavras deste 
salmo, a Liturgia convida-nos a fazer de cada dia um contínuo ato de louvor a Deus. O 
Senhor vai nos falando durante o dia. A vida presente é aquele dia que se chama hoje, dia 
em que Ele espera a nossa resposta de fé. 
“Se até as alegrias da terra podem fazer cantar com júbilo, como não havemos de o fazer 
quando nos enche a alegria de Deus que as palavras não podem exprimir?” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, que conduzistes o vosso povo ao deserto para lhe falar ao coração e o converter 
a vós, concedei-nos viver na vossa presença, escutando e seguindo a Cristo com um 
coração dócil, para entrarmos no repouso da terra prometida.” 

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

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

                    Rem                    Do                               Sib     La7       Solm                      Rem         La7                   Rem                              
Refrão: Hoje não fecheis  o  vosso  coração, / mas  ouvi  a  vos,  a  vos  do  Senhor! 
 

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

                                 Rem                                             Lam                   Solm                                                             Rem 
1. Vinde, exultemos de alegria no  Senhor,  /  aclamemos  o  Rochedo  que  nos  salva! 
 

                              Rem                                                        Solm                                                                           La7 
     Ao seu encontro caminhemos com louvores, / e com cantos de alegria o celebremos! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              Rem                                                      Lam                      Solm                                                           Rem 
2. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, / e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!  
 

                        Rem                                                                                                                                                       Solm                                                                           
     Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, /  + e nós somos o seu povo e  seu  rebanho. 
 

                  Solm                                                      La7 
     As ovelhas que conduz com sua mão. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Rem                                                                                                                                                                Lam                       
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua  voz:  /  +  Não  fecheis  os  corações  como  em  Meriba,  
 

                              Solm                                                    Rem                                                                          
     Como em Massa, no deserto, aquele dia,  
 

                               Rem                                                     Solm                                                                                  La7 
     Em que outrora vossos pais me provocaram, / apesar de terem visto as minhas obras. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 

 


