
SALMO 22 (23) 1 
TEMPO COMUM – 28º DOMINGO – ANO A 

  
 
Tipo de salmo 
É um salmo de confiança individual. Há uma total confiança no Senhor que é pastor.  
  
Como está organizado 
O salmo possui uma introdução (O Senhor é meu pastor); núcleo (1-6) e conclusão (6b). 
O núcleo apresenta duas imagens: Deus como pastor e o salmista comparando-se a uma 
ovelha. É importante ressaltar que a vida de pastor pode nos remeter ao tempo de Jesus. 
Geralmente o pastor tinha muitas ovelhas e as cuidava com muito carinho. À noite estas 
ovelhas eram deixadas aos cuidados de um guarda e de manhã eram chamadas pelo seu 
nome. As ovelhas ficavam desorientadas à noite quando eram surpreendidas pela escuridão 
no caminho.  
Outra imagem que aparece no texto é o deserto da Judeia. Podemos imaginar alguém que 
foge de seus inimigos no deserto e é acolhida em uma tenda. Quem se refugia nesta casa, 
está longe do perigo. A Bíblia Ave Maria relaciona o simbolismo do hóspede admitido à mesa 
do Senhor com o festim messiânico (Lc 22, 18. 30), e este é frequentemente aplicado à 
Eucaristia. 
A Bíblia com tradução da CNBB aponta que as palavras água, força, cálice, óleo demonstram 
os símbolos que Jesus escolheu para continuar sendo o pastor do seu povo. 
 
Por que surgiu 
O salmista afirma que sua casa é a morada do Senhor. A morada do Senhor é o Templo de 
Jerusalém e pode ser que alguém quisesse matá-lo. A confiança no Senhor é reforçada. Cada 
versículo deste salmo só em Jesus encontrou o seu pleno cumprimento. Jesus é o bom pastor 
que nos leva a descansar, que dá aos seus fieis o alimento da vida eterna. É Ele que continua 
a preparar-nos a mesa e perfumar-nos com óleo, e que nos fará habitar na casa do Senhor. 
 
O rosto de Deus 
Deus como pastor. Jesus, também aparece como pastor (João 10). Com a morte e 
ressurreição de Jesus, o caminho de volta ao Pai abriu-se. 
 
Rezar com o Salmo 22 (23) 
Podemos rezá-lo quando necessitamos reforçar a confiança em Deus. Há neste salmo um 
sentido pascal, Batismo e Eucaristia. 
 “Conduziu-me à fé, colocando-me em prado verdejante para me alimentar. Reconfortou-me 
com a água do batismo, pela qual refazem as forças os que tinham perdido a inocência e o 
vigor. Levou-me, por amor do seu nome, não por meus méritos, pelos caminhos estreitos da 
sua justiça, percorridos por poucos”. (Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor Jesus, Pastor da Igreja, que ungis com o óleo da salvação os que foram regenerados 
nas águas do batismo e os convidais para a mesa do vosso Corpo e Sangue, guiai-nos por 
sendas direitas para que, livres das trevas deste mundo, possamos habitar na casa do Pai 
para todo o sempre”. 
 
 
 
                                                             
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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Ir. Míria Kolling – Livro Cantando os salmos e Aclamações – Anos A – B – C 
Compositor: André Zamur 

  
 



  
SALMO 22 
Setor Dia do Senhor – Centro de Pastoral 
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Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 

 


