
SALMO 15 (16)1 
3º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO A 

 
Tipo de salmo 

É um salmo de confiança individual. Uma pessoa manifesta confiança em Deus, que é seu 
abrigo, amigo íntimo, próximo. Esta confiança é demonstrada mesmo diante da barreira da morte, 
na certeza de que Deus lhe mostrará o caminho da vida, dando a alegria que não acaba.  

O salmo 16 (15) possui na Bíblia uma indicação inicial “À meia voz”. A Bíblia de Jerusalém 
informa que este escrito possui um sentido incerto, mas provavelmente existe isto porque a 
recitação pública poderia provocar a ira dos pagãos que dominavam Jerusalém.  
  
Como está organizado 

Geralmente, as traduções deste salmo são bem diferentes. O texto original em hebraico 
estava em mau estado de conservação e algumas palavras incompreensíveis. Este salmo na 
introdução possui: um pedido (guardai-me) e um sinal de confiança (em vós me refugio). Num 
segundo momento possui uma profissão de fé. O salmista escolheu Deus como seu bem. Deus 
que é a sua herança (e tradicionalmente em Israel a herança era a terra). O terceiro momento é 
marcado pela ideia de caminho. O Senhor é quem impede que o salmista vacile, ensinando-lhe o 
caminho pata a vida e proporcionando-o alegria. Confiança e alegria são palavras que marcam 
este salmo. Há grande intimidade entre o salmista e Deus. 

O versículo 7 na Bíblia de Jerusalém possui a seguinte tradução: “Bendigo Iahweh que me 
aconselha, e, mesmo à noite, meus rins me instruem.” Para os semitas2, os rins são a sede dos 
pensamentos e dos afetos secretos. 
 
Por que surgiu 
Neste salmo fala-se de deuses e senhores da terra, o que aponta que provavelmente era um 
tempo de idolatria, o que colocava em risco aqueles que não se conformavam com isto. 
 
O rosto de Deus 
Deus que é próximo, fiel, conselheiro. No Novo Testamento Jesus é motivo de confiança para o 
povo. Os primeiros cristãos leram os versículos finais deste salmo à luz da morte de Jesus (Atos 
dos Apóstolos 2, 25-28). 
 
Rezar com o Salmo 15 (16) 
Pode-se rezar manifestando confiança total em Deus. São Pedro, no dia de Pentecostes, utilizou 
este salmo para falar da ressurreição de Cristo. (At 2, 24. 25. 27). As expressões deste salmo 
ditas por nós, que no batismo renunciamos a Satanás e às suas obras , para servirmos o único 
Deus verdadeiro, elas permitem-nos renovar a nossa profissão de fé, ao iniciarmos a celebração 
litúrgica  do dia do Senhor, e fortalecer a esperança de que também ressuscitaremos, como Cristo 
nos promete no Evangelho, e seremos saciados com as delícias eternas quando surgir a sua 
glória. 
“Alarga ainda mais o teu desejo e estende-o até ao céu, dado que o Criador de todas as coisas te 
disse: pede o que quiseres. Não encontrarás nada mais precioso, nada mais belo do que Aquele 
que fez todas as coisas.” (Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor, nosso refúgio, que sempre nos aconselhais e até de noite nos inspirais interiormente, 
livrai-nos das angústias da morte e, porque sois a nossa herança eterna, concedei-nos a alegria 
plena em vossa presença.” 

                                                             
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). 
 
2 Famílias de vários povos, que se destacam árabes e hebreus, que compartilham a mesma herança cultural. A origem desta palavra remete ao Gênesis, 
aos descendentes de Sem (filho de Noé). O judaísmo, cristianismo e islamismo possuem raízes semitas. 
 



Salmo responsorial – Sl 15 (16) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 

 
 



SALMO 15 (16) 
Ir. Miria Kolling – site: www.cantemos.com.br 
 

                             Do                                                          Rem                              Sol7                                           Do 
Vós me ensinais vosso caminho para a vida; / junto de vós felicidades sem limites! 
 

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

                                         Fa 
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! / +  
 

                                                                         Do                    Mim                      Rem                                       Sol      Do                                              
     Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor / nenhum bem eu posso achar fora de vós!” 
 

                  Fam                                                                    Do                             Re                                                    Sol 
     Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, / meu destino está seguro em vossas mãos! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        Fa                             Do                         Mim                                  Rem                                         Sol    Do 
2. Eu bendigo o Senhor, que me  aconselha,  /  e  até  de  noite  me  adverte  o  coração. 
 

                       Fam                                                       Do                                    Re                                                        Sol 
     Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, / pois se o  tenho  a  meu  lado  não  vacilo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        Fa 
3. Eis porque meu coração está em festa, / +  
 

                                                    Do                 Mim                                  Rem                                          Sol            Do                                              
     Minha  alma  rejubila  de  alegria,  /  e  até  meu  corpo  no  repouso  está   tranqüilo; 
 

                               Fam                                                     Do                                       Re                                                Sol 
     Pois não haveis de me deixar entregue à morte, / nem vosso amigo conhecer a corrupção. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   Fa                               Do                    Mim                            Rem                            Sol         Do 
4. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; /  junto  a  vós  felicidade  sem  limites, 
 

                           Fam                                                   Do                                   Re                                                       Sol 
     Delícia eterna e alegria  ao  vosso  lado!  /  Delícia  eterna  e  alegria  ao vosso  lado! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



SALMO 15 (16) 
Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 
 


