
SALMO 117 (118) 1 
DOMINGO DA PÁSCOA 

 
Tipo de salmo 
Este salmo é um louvor cantado pelos judeus nas grandes solenidades e por Jesus e seus 
discípulos após a última ceia. É uma ação de graças. 
Segundo nota na Bíblia Ave Maria, este salmo parece ter sido composto para uso litúrgico e 
provavelmente era cantado por coros alternados. Os judeus davam a este salmo um sentido 
messiânico, e este é um dos motivos deste salmo ser utilizado na Páscoa. 
  
Como está organizado 
O povo está reunido numa mesma convicção: o amor de Deus é para sempre, eterna é a sua 
misericórdia. Há diversas maneiras de se organizar este salmo, e uma delas observa-se uma 
introdução – usada como o início do refrão na liturgia (1-4), corpo do texto (5-18; 19-28) e 
conclusão (29) que retoma o início do salmo. A imagem da pedra angular utilizada no versículo 22 
é tirada das construções em arco, no qual a pedra no alto do arco é aquela que sustenta toda a 
construção.  
 
Por que surgiu 
O salmo é festa, ação de graças, alegria. O povo voltou à vida (“não me abandonou às mãos da 
morte”) e tem a missão de contar as maravilhas do Senhor, a salvação.  
 
O rosto de Deus 
O Senhor aparece muitas vezes como misericordioso, que ama para sempre. Amor e fidelidade 
são marcas do Senhor na aliança com seu povo. Jesus é a máxima expressão do amor de Deus. 
A liturgia cristã lê este salmo à luz da morte e ressurreição de Jesus. 
 
Rezar com o Salmo 117 (118) 
A liturgia nos estimula a rezar este salmo no Tempo Pascal, à luz da morte e ressurreição de 
Jesus. Muitas expressões deste salmo só adquirem pleno sentido quando lemos à luz do triunfo 
pascal. É uma ótima oportunidade para os grupos utilizarem este salmo em suas orações neste 
tempo, agradecendo as maravilhas do Senhor, as maravilhas que realizou e continua a realizar. 
 

“Qual é o dia que o Senhor fez, para que exultemos e nos alegremos nele? Em primeiro 
lugar, a primeira criação do mundo, quando Deus chamou dia à luz, e trevas à noite. Eis o dia que 
o Senhor fez. Mas será esse o dia em que devemos alegrar-nos e exultar? Existe outro dia feito 
pelo Senhor, que deve atrair mais a nossa atenção e  suscitar em nós alegria e entusiasmo. Foi 
dito aos fiéis que crêem em Cristo: Vós sois a luz do mundo. Se eles são luz, também são dia, 
porque à luz Deus chamou o dia. 

Eis, portanto, o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Dirijamo-nos a este 
dia com as próprias palavras do Apóstolo: Ó dia que o Senhor fez: outrora éreis trevas, mas agora 
sois luz no Senhor. Outrora éreis trevas, diz São Paulo. Fostes ou não fostes? Perguntai à vossa 
conduta passada se não o fostes. Vede nas vossas consciências o bem que não fizestes. 

Pois bem! Uma vez que outrora fostes trevas, mas agora sois luz, não graças a vós mas ao 
Senhor, vivei como filhos da luz.” (Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Deus eterno e misericordioso, que atendestes a súplica do vosso Filho e fostes o seu Salvador, 
fazei brilhar sobre nós a luz da sua ressurreição, para exultarmos e cantarmos de alegria neste 
dia que o Senhor fez.”

                                                             
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). 



Salmo responsorial – 117 (Páscoa - Domingo) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 

 



 
   Salmo 117    (Páscoa)                                                                      Frei Joel Postma, OFM 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     Re                Sol                       La                             Sol              Sol                         Sim              La Re 
Refrão:  Este é o dia que o Senhor fez para nós: Alegremo-nos e nele exultemos! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Sim7                      Mim7                                    La                    Mim                     La                Re 
1. Daí a  graças  ao  Senhor  porque  ele  é  bom!  /  “Eterna  é  a  sua  misericórdia!” 
 

        Sim                          Mim                           La                         Mim                             La                  Re 
     A   casa   de    Israel    agora    o   diga:    /    “Eterna    é    a    sua    misericórdia!” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 Sim7                                Mim7                   La                       Mim                                  La                       Re 
2. “A  pedra  que  os   pedreiros   rejeitaram  /   tornou-se   agora   a   pedra   angular.  
 

                 Sim                          Mim               La                                 Mim                 La                            Re 
     Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: / Que  maravilhas  ele  fez  a  nossos  olhos!” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                            Sim7               Mim7                     La                                  Mim                   La                             Re 
3. A mão direita do Senhor fez maravilhas, / a mão direita  do  Senhor  me  levantou. 
 

                        Sim                            Mim               La                          Mim                         La                    Re 
     Não morrerei, mas, ao contrário viverei, / para cantar as grandes obras do Senhor! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  Salmo responsorial   (Domingo de Páscoa)                    Música: Ir. Míria T. Kolling 
 

 
 
 

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

                    La                Sim                     Mi7                           La   Fa#        Sim                       Mi7              La 
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez para nós; / alegremo-nos e nele exultemos! 
 

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

                   Fa#m                                                                   Sim                  Mi7                                                La 
1. Daí  graças  ao  Senhor,  porque  ele  é  bom!  /   Eterna   é   a   sua   misericórdia! 
                Fa#                                                              Sim                     Mi7                                                       La 
     A   casa   de    Israel    agora    o    diga;   /    “Eterna    é    a    sua    misericórdia!” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            Fa#m                                             Sim                                Mi7                                                     La 
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, / a mão direita do  Senhor  me  levantou, 
                                Fa#                                                   Sim                        Mi7                                                   La 
     Não morrerei, mas ao contrário, viverei / para cantar as grandes obras do  Senhor! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Fa#m                                                            Sim                       Mi7                                                               La 
3. A  pedra  que  os  pedreiros   rejeitaram,   /   tornou-se   agora   a   pedra   angular. 
                        Fa#                                                 Sim                                 Mi7                                                 La 
     Pelo Senhor é que foi feito tudo isso; /  Que  maravilhas  ele  fez  a  nosso  olhos! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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