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Salmos Responsoriais 
 
1. 
Salmo 32 (33), 12 e 18.20-21.22 (R. 5b) 
Refrão: A bondade do Senhor encheu a terra. 
Ou: A terra está cheia da bondade do Senhor. 
 
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, 
o povo que Ele escolheu para sua herança. 
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, 
para os que esperam na sua bondade. 
 
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
N’Ele se alegra o nosso coração, 
em seu nome santo pomos a nossa confiança. 
 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 
 
 
2. 
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 2a ou 9a) 
Refrão: Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. 
Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom. 
Ou: Em todos os momentos bendirei o Senhor. 
 
A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes. 
 
Enaltecei comigo ao Senhor 
e exaltemos juntos o seu nome. 
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 
livrou-me de toda a ansiedade. 
 
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, 
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. 
O pobre clamou e o Senhor o ouviu, 
salvou-o de todas as angústias. 
 
O Anjo do Senhor protege os que O temem 
e defende-os dos perigos. 
Saboreai como o Senhor é bom: 
feliz o homem que n’Ele se refugia. 
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3. 
Salmo 102 (103), 1-2.8 e 13.17-18a (R. 8a ou 17) 
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
Ou: A bondade do Senhor permanece eternamente 
sobre aqueles que O temem. 
 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o ser vivo bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
Como um pai se compadece dos seus filhos, 
assim o Senhor Se compadece dos que O temem. 
 
A bondade do Senhor permanece eternamente 
sobre aqueles que O temem 
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, 
sobre aqueles que guardam a sua aliança. 
 
 
4. 
Salmo 111 (112), 1-2.3-4-5-6.7-8.9 (R. cf.1b) 
Refrão: Feliz o homem que ama ardentemente os preceitos do Senhor. 
Ou: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. 
 
Feliz o homem que teme o Senhor 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a terra, 
será abençoada a geração dos justos. 
 
Haverá em sua casa abundância e riqueza, 
a sua generosidade permanece para sempre. 
Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, 
o homem misericordioso, compassivo e justo. 
 
Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
Este jamais será abalado; 
o justo deixará memória eterna. 
 
Ele não receia más notícias, 
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme 
e verá os adversários confundidos. 
 
Reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com dignidade. 
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5. 
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1a ou 4) 
Refrão: Felizes os que esperam no Senhor; 
felizes os que andam nos seus caminhos. 
Ou: Será abençoado o homem que teme o Senhor. 
 
Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. 
 
Tua esposa será como videira fecunda 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira 
ao redor da tua mesa. 
 
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 
 
 
6. 
Salmo 144 (145), 8-9.10 e 15.17-18 (R. cf. 9a ou 1-2) 
Refrão: O Senhor é bom para todas as suas criaturas. 
Ou: Quero louvar-Vos, meu Deus e meu Rei, 
e bendizer o vosso nome para sempre. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as suas criaturas. 
 
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Todos têm os olhos postos em Vós 
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
 
O Senhor é justo em todos seus caminhos 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam, 
de quantos O invocam em verdade. 
 
7. 
Salmo 148, 1-2.3-4.9-10.11-13a.13bc e 14bc (R. cf. 13a) 
Refrão: Louvai o nome do Senhor. 
Ou: Cantai alegremente ao Senhor, nosso Deus. 
 
Louvai o Senhor do alto dos céus, 
louvai-O nas alturas. 
Louvai-O, todos os seus Anjos, 
louvai-O, todos os seus exércitos. 
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Louvai-o, sol e lua, 
louvai-O, todos os astros luminosos. 
Louvai-O, céus dos céus 
e águas que estais acima dos céus. 
 
Louvai-O, montanhas e colinas, 
árvores de fruto e todos os cedros, 
feras e animais domésticos, 
répteis e aves que voam. 
 
Reis e povos do mundo, 
príncipes e todos os juízes da terra, 
jovens e donzelas, velhos e crianças, 
louvem todos o nome do Senhor. 
 
O seu nome é sublime, 
a sua majestade está acima do céu e da terra. 
Louvem-n’O todos os seus fiéis, 
os filhos de Israel, seu povo eleito. 
 


