
SALMO 21 (22) 1 
DOMINGO DE RAMOS 

  
Tipo de salmo 
Neste salmo predomina a súplica individual. 
  
Como está organizado 
É possível observar três momentos: súplica diante de situação dramática (2-22); promessa de ação de 
graças (23-27); hino a Deus, rei do universo (28-32). 
O salmista retrata seus inimigos como animais ferozes. 
 
Por que surgiu 
O salmo revela um conflito, retratando muitas imagens de violência. O salmista considera-se um homem 
abandonado, mas ele sabe que Deus habita no santuário e sempre salvou Israel nas suas aflições. Apesar 
de tudo, o salmista recorda que pertence ao Senhor desde o seio materno e pede a Ele ajuda na sua 
tribulação. Este é considerado o salmo clássico da paixão. Nenhum outro salmo evoca os acontecimentos 
da paixão de maneira tão realista. Jesus experimentou tudo o que é dito neste salmo. 
 
O rosto de Deus 
Há uma relação íntima com Deus, pelo fato de ser chamado de “Meu Deus”. Deus da Aliança, Deus que 
ouve o clamor e faz cantar. 
De acordo com o Evangelho de Marcos (15,34) e Mateus (27, 46), Jesus rezou com este salmo na cruz. 
Deus responde a este salmo com a ressurreição. 
 
Rezar com o Salmo 21 (22) 
O salmo pode ser rezado em momentos de dificuldade. 
“Que querem dizer as palavras que acabais de ouvir? Se as pudéssemos escrever com as nossas 
lágrimas! Este salmo descreve a paixão de Cristo de maneira tão evidente que parece o Evangelho, e no 
entanto foi composto não sei quantos anos antes de o Senhor ter nascido da Virgem Maria. (...)” 
(Comentário de Santo Agostinho) 
 
Oração Sálmica 
“Senhor Jesus, que na angústia do supremo abandono gerastes a vossa Igreja, reuni-a de todos os confins 
da terra para que, em uníssono, possa cantar eternamente a vossa ressurreição. Vós que sois Deus.” 
 
Salmo responsorial – Sl 21 (22) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
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 21 (22) 
Ir. Miria Kolling. Livro: Cantando os Salmos e Aclamações. Anos A – B – C 
 



SALMO 21 
Pe. José Weber. Livro dos Salmos Anos A – B – C. Paulus. 

  
 


