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TEMPO COMUM – 22º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 
Alguns estudiosos consideram este salmo como confiança individual; outros como uma oração de 
um rei; outros como ação de graças; ou até súplica individual. Pode ser o cântico de um 
sacerdote, como o de um membro do coro ou de um rei. Ele ultrapassa a alegria de estar junto de 
Deus, no seu santuário, dia e noite. Pelo seu tom de louvor, a Igreja considera como o mais 
fundamental dos salmos da manhã.  
  
Como está organizado 
Há quatro momentos: 2-3; 4-6; 7-9; 10-12. Aparece o tempo presente, passado e futuro. 
 
Por que surgiu 
Este salmo é atribuído a Davi quando se achava no deserto de Judá. (1Samuel 22-24). No 
passado, a pessoa que criou este salmo contemplava a Deus no santuário. No presente, sente 
muita saudade do que perdeu. No futuro, espera voltar às coisas boas.  
 
O rosto de Deus 
O salmista sem Deus é como se estivesse morto, incapaz de viver ou produzir vida.  
 
Rezar com o Salmo 62 (63) 
Podemos rezar quando sentimos sede de Deus. 
“A minha alma tem sede de Vós. Eis-nos no deserto. Vede a sede que tortura o salmista, mas 
observai como é bom sentir a sede de Deus. Há alguns que têm sede, mas não de Deus. Aquele 
que procura possuir alguma coisa, arde de desejo. O desejo é a sede do coração. Vede quantos 
desejos atormentam o coração dos homens: o ouro, a prata, as terras, as honras. Todos esses 
desejos estão nos nossos corações de carne. Todos os homens ardem em desejos, e quase não 
se encontra um que diga: a minha alma tem sede de Vós.  
A sede devora os homens neste mundo, e eles não compreendem que se encontram num deserto 
onde é de Deus que sua alma tem sede. Digamos entre nós: a minha alma tem sede de Vós. Seja 
este o grito de nós todos, porque unidos a Cristo fazemos apenas uma alma. Sinta a nossa alma 
sede de Deus.” (Trecho do Comentário de Santo Agostinho). 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, que nos criastes para Vós, fazei que o nosso coração passe a noite desta vida a pensar 
em vós, e desde a aurora vos procure para vos contemplar no vosso santuário e ser saciado com 
saborosos manjares entre cânticos de louvor da multidão em festa.” 

                                                             
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  
Refrão:  A minh’alma tem sede de vós / como a terra sedenta ó meu Deus! 
 

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

                  Rem                                               Solm                                     Do7                                    Fa 
1. Sois vós, ó  Senhor,  o  meu  Deus!  /  desde  a  aurora  ansioso  vos  busco!  
 

                    Fa7                                                                                                                                            Sib  
     A  minh’alma  tem  sede  de  vós,  /  +  minha  carne  também   vos   deseja, 
 

                      Do7                                      Fa 
     Como terra sedenta e sem água. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              Rem                                              Solm                       Do7                                              Fa 
2. Venho, assim, contemplar-vos no templo, / para ver  vossa  glória  e  poder. 
 

                         Fa7                                               Sib                       Do7                                              Fa 
     Vosso amor vale mais do que a vida; / e por isso  meus  lábios  vos  louvam. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Rem                                             Solm                   Do7                                                 Fa 
3. Quero,  pois,  vos  louvar  pela  vida,  /  e  levar  para   vós   minhas   mãos!  
 

                      Rem                                Solm                                      Do7                                                Fa  
     A   minh’ma   será   saciada,   /   como   em   grande   banquete   de    festa;  
 

                    Fa7                                                 Sib                               Do7                                                Fa  
     Cantará  a  alegria  em  meus  lábios,  /  ao  cantar  para  vós   meu   louvor! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Rem                                                  Solm                               Do7                                       Fa 
4. Para mim fostes sempre um socorro; / de vossas asas à  sombra  eu  exulto! 
 

                         Fa7                                         Sib                             Do7                                                  Fa 
     Minha  alma  se  agarra  em  vós;  /  com  poder  vossa  mão   me   sustenta. 

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

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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