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TEMPO COMUM – 14º DOMINGO – ANO A 

  
Tipo de salmo 

Este salmo é um hino de louvor. Os salmos que encerram o Livro dos Salmos são hinos 
de louvor. É considerado um salmo alfabético, ou seja, cada frase inicia com uma letra do 
alfabeto hebraico (Alef, bet, guimel, dalet...). Diversos outros salmos são citados neste salmo. 
O Saltério Litúrgico considera este salmo como um cântico de ação de graças ao Senhor e 
seu reino. 
  
Como está organizado 

O salmo completo possui introdução (1b-2), corpo (3-20) e conclusão (21). No 5º 
domingo da Páscoa utilizam-se versos do corpo (8-13). 
 Na introdução o salmista glorifica, bendiz e louva. A razão desse louvor é Deus. Este 
louvor não acaba, e são usadas palavras para expressar isto: para sempre, eternamente, 
todos os dias.  

O corpo do salmo pode ser dividido em quatro partes e cada uma delas inicia com uma 
afirmação sobre Deus (Grande é o Senhor; o Senhor é clemente e compassivo; o Senhor é 
fiel; é justo o Senhor). A grandeza do Senhor é exaltada através das palavras obras, 
façanhas, maravilhas, bondade imensa. O Senhor é louvado por sua justiça e as palavras que 
caracterizam isto são: está perto, realiza, ouve, salva, guarda. A justiça do Senhor é sua 
aliança com quem o invoca, teme, ama e clama a ele. 
 
Por que surgiu 

O salmo é um hino de louvor, no qual o salmista convida a todos a louvarem também. 
As obras do Senhor são o motivo de louvor. Suas maravilhas estão ligadas ao êxodo. 
 
O rosto de Deus 

Deus é apresentado como grande, compassivo, fiel e justo. Jesus foi grande, 
compassivo, fiel e justo em suas ações. O Reino inaugurado por Jesus não tem fim. 
 
Rezar com o Salmo 144 (145) 

Pode-se rezar este salmo contemplando as obras do Senhor. 
“Julgo compreender a razão pela qual o salmo fala de bondade e indulgência. 

Provavelmente o salmista diz que Deus é bom e indulgente porque nos suporta tal como 
somos, mas espera a nossa oração para nos aperfeiçoar. Quando Lhe rezamos, acolhe-nos 
com bondade e atende-nos, sem Se lembrar de tantas orações inconvenientes, aceitando a 
única que conseguimos fazer bem. (...) A tua oração é uma conversa com Deus.” (Trecho do 
Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Bendito sejais, Senhor, pela grandeza das vossas obras, pela vossa imensa bondade, pela 
fidelidade em atender e salvar os que vos invocam em verdade, e pela generosidade em abrir as 
mãos e saciar os que têm fome e sede de vós: cante a nossa boca os vossos louvores, agora e 
para sempre. Amém” 

                                                             
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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                                  Re                    Fa#m                      Sol           La7    Re 
Refrão: Bendirei, eternamente, vosso nome , ó Senhor! 
 

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

                        Re                                                                  Mim                     La7                                                Sim 
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, / e bendizer o vosso nome pelos séculos. 
 

                              Sim                                       Mi7                                      Mim                       La7                     Re 
     Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar  o  vosso  nome  para  sempre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Re                                                     Mim                           La7                                                                 Sim 
2. Misericórdia  e  piedade  é  o  Senhor,  /  ele  é  amor,   é   paciência,   é   compaixão. 
 

                    Sim                           Mi7                               Mim                            La7                                                     Re 
     O  Senhor  é  muito  bom  para  com  todos,  /  sua  ternura  abraça  toda   a   criatura. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                Re                                                 Mim                                  La7                                                 Sim 
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, / e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
 

                             Sim                               Mi7                        Mim                La7                                                           Re 
     Narrem a glória e o esplendor do vosso  reino  /  e  saibam  proclamar  vosso  poder! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Re                                                        Mim                            La7                                                                  Sim 
4. O Senhor é amor fiel em sua  palavra,  /  é  santidade  em  toda  a  obra  que  ele  faz.  
 

                        Sim                         Mi7                          Mim                    La7                                                                Re 
     Ele  sustenta   todo  aquele   que   vacila   /   e   levanta   todo   aquele   que   tombou.  

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