
SALMO Dn 3 1 
TEMPO COMUM – SANTÍSSIMA TRINDADE 

  
 
Os três jovens Ananias, Azarias e Misael (Sidrac, Misac, Abdênago – Bíblia de Jerusalém), 

metidos na fornalha ardente por causa da sua fidelidade a Deus, são milagrosamente defendidos 
das chamas. Cheios de alegria e em uma só voz, louvam e glorificam a Deus na fornalha, dizendo 
o cântico que só se conservou no texto grego: “Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais”. 

 
O cântico dos três jovens na fornalha foi usado na liturgia desde os tempos mais antigos da 

Igreja, como atestam as pinturas das catacumbas. A comunidade cristã primitiva viveu uma 
experiência de perseguição semelhante aos jovens hebreus. Perseguida, martirizada em muitos 
de seus membros, a Igreja precisava sentir o frescor da esperança que provinha da contemplação 
dos jovens da fornalha, mas sobretudo do Ressuscitado. 

 
 
Rezar com o Salmo Dn 3  
Podemos com este salmo redescobrir a confiança na oração e viver o louvor mais que o temor, na 
certeza de que o seu guardião não dorme. 
“Disse a todos os seres que me rodeiam as portas da carne: ‘Já que não sois o meu Deus, falai-
me do meu Deus, dizei-me, ao menos, alguma coisa Dele’. E exclamaram com voz forte: ‘Foi Ele 
que nos criou.’ A minha pergunta consistia em contemplá-las; a sua resposta era a sua beleza.” 
(Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
 
Oração Sálmica 
“Senhor nosso Deus, aceitai o cântico da vossa Igreja nestes louvores matutinos do dia da 
ressurreição e permiti que, no meio das dificuldades e sofrimentos, vos glorifiquemos com todas 
as criaturas do céu e da terra, na esperança daquele dia em que poderemos unir as nossas vozes 
às do cortejo vitorioso do Cordeiro que é digno de louvor e de glória para sempre, e convosco vive 
e reina na unidade do Espírito 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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---------------------------------------------------------------- 

                    Rem              Solm                      Do7                        Fa           Fa7 
Refrão: A vós louvor, honra e glória eternamente! 
 

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

                             Sib                      Do7                                 Fa 
§ Sede bendito, Senhor Deus  de  nossos  pais. 
 

------------------------------------------------------------- 
                              Sib                          Do7                             Fa 
§ Sede   bendito,   nome   santo    e    glorioso. 
 

------------------------------------------------------------- 
                                 Sib                        Do7                        Fa 
§ No templo santo onde refulge a vossa glória.  
 

------------------------------------------------------------- 
                                          Sib                           Do7                Fa 
§ E   em   vosso   trono   de   poder   vitorioso. 
 

------------------------------------------------------------- 
                            Sib                           Do7                           Fa 
§ Sede bendito,  que  sondais  as  profundezas. 
 

------------------------------------------------------------- 
                            Sib                           Do7                              Fa 
§ E  superior   aos   querubins   vos   assentais. 
 

------------------------------------------------------------- 
                                Sib                         Do7                       Fa 
§ Sede    bendito    no    celeste     firmamento. 
 

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

 
 
 


