
SALMO 30 (31) 1 
TRÍDUO PASCAL – SEXTA-FEIRA SANTA 

  
Tipo de salmo 
Este salmo.é uma súplica individual, e mistura elementos de ação de graças. De acordo 
com Lucas 23, 46, na cruz Jesus rezou este salmo (ou parte dele). A Bíblia de Jerusalém 
nomeia o salmo como “Súplica na provação” e aponta que esta prece é inspirada nas 
Confissões de Jeremias. Este salmo é a súplica de alguém que sofre e espera, que 
experimentou a bondade do Senhor e sabe que Ele não se cansa de defender seus fieis. 
 
Como está organizado 
Neste salmo podem ser encontrados pedidos que a pessoa faz ao Senhor devido a uma 
situação que se encontra. Há também o pedido de que o Senhor tenha piedade. Há 
também  uma ação de graças  ao Senhor. 
 
Por que surgiu 
Este salmo pode ter surgido a partir de um conflito. 
 
O rosto de Deus 
Deus como aliado fiel, rochedo, fortaleza. 
 
Rezar com o Salmo 30 (31) 
Pode-se rezar em situações de dificuldade, ou em solidariedade com tantos que sofrem. 
“Todos os dias se grita contra os cristãos, principalmente contra os humildes. Todos os 
dias se blasfema... Vede Job, humilhado, quando perdeu os seus bens; o exterior é pobre; 
o interior, um tesouro escondido no seu coração. De lá jorrou, como de uma fonte, o 
louvor que ele dirigiu ao seu Deus.” (Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, Deus fiel, que vos apressastes em salvar o vosso Filho, quando Ele entregou nas 
vossas mãos o seu espírito, atendei a nossa súplica, pois nas vossas mãos está o nosso 
destino e em Vós esperamos”. 
 

                                                             
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 – Sl 30 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

  
 
 



 
  Salmo responsorial  (Paixão do Senhor)                        Música: Ir. Míria T. Kolling 
 

 
 
 

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

                              Re                         La7                   Re             La7           Re 
Refrão:    Ó Pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
 

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

             Re                                                 Si7            Mim                                   Sib                                                  Sim 
1. Senhor, eu ponho em vós minha esperança; / que eu  não fique envergonhado eternamente! 
 

                              Sim                                                               Mi7                      Mim                                      La7         Re 
     Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, / porque vós  me  salvareis,  ó  Deus  fiel!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             Re                Si7          Mim                           Sib                                                           Sim 
2. Tornei-me    o    opróbrio    do    inimigo,   /   o   desprezo    e    zombaria    dos    vizinhos, 
 

                  Re                                Si7            Mim                                      Sib                                                                 Sim 
     E  objeto  de  pavor  para  os  amigos;  /  fogem   de   mim   os   que   me   vêem   pela   rua. 
 

                        Sim                                                         Mi7                        Mim                                                La7    Re 
     Os corações me esqueceram como um morto,  /  e  tornei-me  como  um  vaso  espedaçado. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                            Re                                             Si7          Mim             Sib                                                                Sim 
3. A vós, porém, ó meu Senhor, eu  me  confio,  /  e  afirmo  que  só  vós  sois  o  meu  Deus! 
 

                    Sim                                                                    Mi7                   Mim                                       La7             Re 
     Eu  entrego  em  vossas  mãos  o  meu  destino;  /  libertai-me  do  inimigo  e  do  opressor! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              Re                                              Si7        Mim                       Sib                                                      Sim 
4. Mostrai  serena  a  vossa  face  ao  vosso  servo,  /   e  salvai-me  pela   vossa   compaixão! 
 

                     Sim                                                  Mi7                               Mim                                                    La7    Re 
     Fortalecei  os  corações,  tende  coragem,  /   todos   vós   que   ao   Senhor   vos   confiais! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

SL 31 (30) Partituras Online: http://www.cantemos.com.br 
 

Observações: 
 
Em geral os salmos são compostos de quatro (4) estrofes. Havendo só três (3), repetimos a 
última linha; no caso de cinco (5), observa-se a flexa (+), com uma pequena pausa e a 
continuidade da frase melódica; e quando forem seis (6), pode-se repetir a mesma frase melódica 
duas vezes, conforme o sinal indicativo de repetição na partitura. 
 


