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TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR 

  
Tipo de salmo 
Este salmo canta a realeza do Senhor na perspectiva do seu triunfo no fim dos tempos.  
 
Como está organizado 
Tem dois momentos (versículos 1-6 e 7-12). No primeiro momento manifesta-se o Rei 
universal, e toda a criação reage. O segundo momento (7-12) retoma o tema de os povos 
contemplando a glória de Deus e o desenvolve. 
 
Por que surgiu.  
Deve ter surgido posterior ao exílio, pois utiliza muitas expressões da época em que os 
reis de Judá tinham desaparecido, e na qual Israel aprendeu a celebrar a realeza do 
Senhor, aprofundando-a e alargando-a a todo o universo. 
O clima deste salmo é de pura alegria e exultação por causa da realeza de Deus. 
 
O rosto de Deus 
Deus é Rei; justo. 
 
Rezar com o Salmo 96 (97) 
Foi na madrugada do primeiro domingo que Jesus ressuscitou. A partir desse dia, cada 
manhã a luz resplandece para os justos que vivem na esperança da ressurreição e 
aguardam, na alegria, o momento de contemplar Aquele que está acima de todos os 
deuses. 
“Tu esperas a primavera para te alegrares. A verdadeira alegria é o Senhor. O Senhor 
está sempre contigo. Para Ele não há estações do ano. Ele está contigo de noite. Ele está 
contigo de dia. Sê reto de coração, e nele brotará uma fonte de alegria”. (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
Senhor, que fizestes resplandecer a luz da vida e alegrais os corações retos com a vossa 
salvação, fazei que todos os povos se convertam a Vós, para poderem contemplar a 
vossa glória e louvar o vosso nome santo. 

                                                             
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. 

 
 


