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TEMPO COMUM – 27º DOMINGO – ANO A 

 
 

Tipo de salmo 
Este salmo é uma súplica coletiva. Este salmo é rezado na Liturgia das Horas nas Laudes 
(oração da manhã), sendo o povo cristão este rebanho de Deus. Jesus é o verdadeiro 
pastor que procura a ovelha perdida. Este salmo é o despertar do sono da noite. Este 
salmo também é rezado em outra hora litúrgica (hora intermediária). 
 
Como está organizado 
Um refrão divide o salmo em três momentos: 2-3; 5-7; 9-19. Inicialmente o Senhor é 
chamado de pastor, e o salmista lhe pede que cuide de seu rebanho, o Reino do Norte. 
Há duas imagens importantes: a do pastor com seu rebanho e a imagem da luz. Pedir que 
Deus brilhe significa pedir que salve. O segundo momento (5-7) demonstra a 
preocupação. No terceiro momento (9-19) o povo é comparado a uma videira.   
 
Por que surgiu 
Esta súplica pode ter surgido em função da devastação do reino do Norte, primeiro pelos 
assírios e depois pelos babilônios. O salmista faz um apelo à Deus pelo seu povo e pede-
Lhe auxílio para algumas tribos do norte: Efraim, Benjamin e Manassés. O salmista lembra 
o cuidado carinhoso que Deus teve com a sua vinha e fala do estado triste que ela 
chegou, implorando a proteção divina. 
  
O rosto de Deus 
Pastor; Deus dos Exércitos. 
 
Rezar com o Salmo 79 (80) 
“Deus mostra uma grande bondade, uma grande compaixão, uma grande doçura. Mas não 
abusemos da sua paciência para fazermos o que nos apetece. No campo que Ele semeou, 
suporta a mistura, ao passo que tu queres arrancar o trigo antes de chegar o tempo da 
escolha. Um é o campo, outro o celeiro. Sê tolerante. É essa a condição do homem. Suporta, 
como sem dúvida, o Senhor te suportou.” (Trecho do Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor Jesus, vinde de novo: visitai a vossa vinha plantada de cepas escolhidas e 
regadas com o vosso Sangue, e renovai a vossa Igreja, para que se estenda até os 
confins da terra para glória do vosso nome.” 

                                                             
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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Ir. Míria Kolling - http://www.cantemos.com.br 
 

 
                           Solm                   Fa                Dom    Re7         Solm 
Refrão:  A vinha do Senhor é a casa de Israel. 
 

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

                     Solm                                             Fa                                    Rem                                                            Solm 
1. Arrancaste  do  Egito  esta  videira,   /   e   expulsastes   as   nações   para   plantá-la; 
 

                     Dom                                                    Re                              Re7                                                         Solm 
     Até o mar se estenderam seus sarmentos, / até o rio os seus rebentos  se  espalharam. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              Solm                                            Fa                                  Rem                                                       Solm 
2. Por que razão vós destruístes sua cerca, / para que todos  os  passantes  a  vindimem,  
 

                     Dom                                              Re                                   Re7                                                         Solm 
     O javali da mata virgem  a  devaste,  /  e  os  animais  do  descampado  nela  pastem? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Solm                                                                Fa                          Solm                                                             Fa 
3. Voltai-vos  para  nós,  Deus  do  universo!  /  +  Olhai  dos   altos  céus   e   observai. 
 

                Rem                                                       Solm                              Dom                                                              Re 
     Visitai  a  vossa  vinha  e  protegei-a!   /  Foi   a   vossa   mão   direita   que   plantou; 
 

                    Re7                                                   Solm 
     Protegei-a, e ao rebento que firmastes!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           Solm                                                           Fa                                Rem                                             Solm 
4. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! / Dai-nos vida e louvaremos vosso nome! 
 

                       Dom                                                              Re                                    Dom                                            Re 
     Convertei-nos, ó Senhor Deus  do  universo,  /  e  sobre  nós  iluminai  a  vossa  face! 
 

                    Re7                                                   Solm 
     Se voltardes para nós, seremos salvos! 
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