
SALMO 85 (86) 1 
TEMPO COMUM – 16º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 

Neste salmo podemos ver a alternância da súplica e do agradecimento, a oração do 
pobre na adversidade e a sua ação de graças. Pode ser considerado como súplica individual. 
  
Como está organizado 

O salmo não possui uma organização clara, mas pode-se distinguir três momentos: 1b-
7; 8-13; 14-17. No primeiro momento o salmista faz muitos pedidos e estes são 
acompanhados de uma motivação. O segundo momento mistura hino de louvor, súplica e 
ação de graças. No terceiro momento a súplica retorna. 
 
Por que surgiu 

É a oração de alguém que, no meio da adversidade tem certeza de que o Senhor está 
ao seu lado. Reza-se este salmo nas Liturgia das Horas, nas Completas de segunda-feira, 
como pedido de perdão das faltas cometidas durante o dia e a oração confiante dos que se 
preparam para o descanso noturno. 
 
O rosto de Deus 

Deus é bom, indulgente, cheio de misericórdia, aquele que ouve a oração, que atente a 
súplica. 
 
Rezar com o Salmo 85 (86) 

“Tende piedade de mim, Senhor, que a Vós clamo todo o dia. Não só um dia, mas todo 
o dia, em todo o tempo. (...) Gritaste durante os dias da tua vida, e teus dias passaram. Um 
outro te sucedeu, e clamou em seus dias. Tu aqui, ele ali. O corpo de Cristo clama todo o dia, 
um membro substituindo o outro quando o primeiro se cala. (...)” (Trecho do Comentário de 
Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Bendito sejais, Senhor, que nos confortais em todas as tribulações, porque sois bom e 
indulgente: ensinai-nos o vosso caminho, para andarmos na vossa verdade e alcançarmos a vida 
eterna.” 

                                                             
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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                    Lam   La7                            Rem                         Lam               Mi7     Lam          
Refrão: Ó Senhor, vós sois bom, / sois clemente e fiel, Senhor! 
 

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

                  La7                                                Re m                             Sol7                                       Do 
1. O Senhor, vós sois bom e clemente, / sois perdão para quem vos invoca. 
 

                  Fa                                                 Rem                           Mi7                                             Lam 
     Escutai,  ó  Senhor,  minha   prece,   /   o   lamento   da   minha   oração!  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
                        La7                                            Re m                                        Sol7                       Do 
2. As   nações   que   criastes   virão   /   adorar   e   louvar   vosso    nome. 
 

                           Fa                                        Rem                           Mi7                                           Lam 
     Sois tão grande e fazeis maravilhas; / vós somente sois Deus  e  Senhor!  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
                          La7                                                  Re m                 Sol7                                           Do 
3. Vós,  porém,  sois  clemente  e  fiel,  /  sois  amor,  paciência  e  perdão. 
 

                      Fa                                      Rem                           Mi7                                                Lam 
     Tende pena e olhai  para  mim!  /   Confirmai  com  vigor  vosso  servo. 

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