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5º DOMINGO QUARESMA – ANO A 

 
 

Tipo de salmo 
É uma súplica individual. Da situação de clamor passa à confiança individual, 
demonstrando esperança. A Bíblia Ave Maria o apresenta como salmo penitencial, e 
aponta que é frequentemente recitado como oração pelos mortos. 
  
Como está organizado 
Pode ser organizado de diversas formas, e uma delas é dividindo em duas partes (1b-4 e 
5-8). A primeira parte destaca o clamor, sendo o pedido feito das profundezas. Estas 
profundezas recordam a região abaixo da terra, chamada de Xeol pelos judeus, a moradia 
dos mortos. A pessoa sente-se morando nestas profundezas, devido à sua grave situação.  
O segundo momento fala de esperança e confiança. É interessante ressaltar que naquele 
tempo os guardas (vigias) eram aqueles que sabiam aguardar o raiar do dia, e que o 
salmista faz uma comparação da sua alma com a espera destes guardas. 
 
Por que surgiu 
É resultado de um conflito pessoal, que pode ser, por exemplo, uma doença. O Saltério 
Litúrgico destaca que o salmo De profundis faz parte dos cânticos das subidas e era 
cantado pelos israelitas na peregrinação anual a Jerusalém. Tem como características a 
sobriedade, a pureza e a repetição de certas palavras. 
 
O rosto de Deus 
O esquema do êxodo (clamor, escuta, descida de Deus, libertação, resgate) está bem 
presente neste salmo. Deus se mostra como Deus da Aliança. Jesus é a redenção, é 
quem perdoa os pecados. 
 
Rezar com o Salmo 129 (130) 
Podemos rezá-lo quando queremos redescobrir o Deus que perdoa. Este salmo é, para 
nós, o poema da abundante redenção pascal e dominical trazida pelo Senhor, que salvará 
o povo dos seus pecados, e também a oração da tarde, na hora em que o sol desaparece 
e o coração fiel continua a esperar em Deus. “Cada um de nós deve ver qual é para si 
este abismo profundo, donde o seu grito sobe para Deus. (...) Mas gritar do fundo do 
abismo é já elevar-se: o clamor é o princípio da salvação. Os que permanecem no fundo 
já nem sequer gritam. Nosso Senhor desperte a nossa voz, outrora asfixiada sob o peso 
dos pecados, e o seu clamor chegue até Deus.” (Trecho do Comentário de Santo 
Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
Senhor da graça e do perdão, que enviastes o vosso Verbo ao mundo para mostrar aos 
homens a aurora da salvação eterna, não nos abandoneis no abismo das nossas culpas, 
mas atendei a oração da Igreja que por Vós clama, e realizai a sua esperança com uma 
abundante redenção. 

                                                             
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      Do                       Sib                        La7 Solm          Rem                    La7                        Rem                              
No Senhor, toda a graça e redenção! / No Senhor, toda a graça e redenção! 
 

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

                                 Rem                                                        Lam                    Solm                      Rem 
1. Das  profundezas  eu  clamo  a  vós,  Senhor,  /  escutai  a  minha  vós! 
 

                              Rem                                         Solm                                                               La7 
     Vossos ouvidos estejam  bem  atentos  /  ao  clamor  da  minha  prece! 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Rem                                                    Lam                                        Solm                    Rem 
2. Se  levardes  em  conta  nossas  faltas,  /   quem  haverá  de  subsistir? 
 

                          Rem                                         Solm                                                                    La7 
     Mas em vós se encontra o perdão, /  eu  vos  temo  e  em  vós  espero. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Rem                                                     Lam                  Solm                                Rem 
3. No  Senhor  ponho  a  minha  esperança,  /  espero  em   sua   palavra. 
 

                    Rem                                            Solm                                                                       La7 
     A  minh’alma  espera  no  Senhor  /   mais  que  o  vigia  pela  aurora. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
             Rem                                         Lam             Solm                                                           Rem 
4. Espere  Israel   pelo   Senhor,   /   mais   que   o   vigia   pela   aurora! 
 

                                 Rem                                                   Solm                                                    La7 
     Pois  no  Senhor  se  encontra   toda   graça  /   e   copiosa   redenção. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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