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responsoriais
 

 

 
Salmo 8, 4-5.6-7.8-9 (R. 2ab ou Ef 5, 14)  

Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra, Senhor, nosso Deus!  

Ou: Desperta, tu que dormes;  

levanta-te do meio dos mortos  
e brilhará sobre ti a luz de Cristo.  

 

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,  
a lua e as estrelas que lá colocastes,  

Que é o homem para que Vos lembreis dele,  

o filho do homem para dele Vos ocupardes? R. 
 

Fizestes dele quase um ser divino,  

de honra e glória o coroastes;  

destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,  

tudo submetestes a seus pés: R. 

 

Ovelhas e bois, todos os rebanhos,  
e até os animais selvagens,  

as aves do céu e os peixes do mar,  

tudo o que se move nos oceanos. R. 
 

 

Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6  

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.  
 

O Senhor é meu pastor: nada me falta.  

Leva-me a descansar em verdes prados,  
conduz-me às águas refrescantes  

e reconforta a minha alma. R. 

 
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.  

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,  

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:  

o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. R. 
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Para mim preparais a mesa  

à vista dos meus adversários;  

com óleo me perfumais a cabeça  

e meu cálice transborda. R. 
 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me  

todos os dias da minha vida,  
e habitarei na casa do Senhor  

para todo o sempre. R. 

 
 

 

Salmo 26 (27), 1.4.8b-9abc.13-14  

Refrão: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.  
Ou: Desperta, tu que dormes; levanta-te do meio dos mortos  

e Cristo brilhará sobre ti.  

 
O Senhor é minha luz e salvação:  

a quem hei-de temer?  

O Senhor é protector da minha vida:  
de quem hei-de ter medo? R. 

 

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:  

habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,  
para gozar da suavidade do Senhor  

e visitar o seu santuário. R. 

 
A vossa face, Senhor, eu procuro:  

não escondais de mim o vosso rosto,  

nem afasteis com ira o vosso servo.  
Vós sois o meu refúgio. R. 

 

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor  

na terra dos vivos.  
Confia no Senhor, sê forte.  

Tem coragem e confia no Senhor. R. 

 
 

 

Salmo 33 (34), 2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19  
Refrão: Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados.  

Ou: Saboreai e vede como o Senhor é bom.  
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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. R. 

 
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,  

o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.  

Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,  
salvou-o de todas as angústias. R. 

 

O Anjo do Senhor protege os que O temem  
e defende-os dos perigos.  

Saboreai e vede como o Senhor é bom:  

feliz o homem que n’Ele se refugia. R. 

 
Guarda do mal a tua língua  

e da mentira os teus lábios.  

Evita o mal e faz o bem,  
procura a paz e segue os seus passos. R.  

 

Os olhos do Senhor estão voltados para os justos  
e os ouvidos atentos aos seus rogos.  

A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal  

para apagar da terra a sua memória. R. 

 
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,  

livrou-os de todas as suas angústias.  

O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado  
e salva os de ânimo abatido. R. 

 

 
 

Salmo 41 (42), 2-3; 42 (43), 3.4 (R. 41, 3a)  

Refrão: A minha alma tem sede do Deus vivo.  

 
Como suspira o veado pelas correntes das águas,  

assim minha alma suspira por Vós, Senhor.  

Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:  
quando irei contemplar a face de Deus? R. 

 

Enviai a vossa luz e verdade,  
sejam elas o meu guia e me conduzam  

à vossa montanha santa  

e ao vosso santuário. R. 
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E eu irei ao altar de Deus,  

a Deus que é a minha alegria.  

Ao som da cítara  

Vos louvarei, Senhor, meu Deus. R. 
 

 

Salmo 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14 e 17 (R. 12a)  
Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.  

 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,  
pela vossa grande misericórdia apagai os meus pecados.  

Lavai-me de toda a iniquidade  

e purificai-me de todas as faltas. R. 

 
Amais a sinceridade de coração  

e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.  

Aspergi-me com o hissope e ficarei puro,  
lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. R. 

 

Criai em mim, ó Deus, um coração puro  
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.  

Não queirais repelir-me da vossa presença  

e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. R. 

 
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação  

e sustentai-me com espírito generoso.  

Abri, Senhor, os meus lábios  
e a minha boca anunciará o vosso louvor. R. 

 

 
 

Salmo 65 (66), l-3a.5-6ab.8-9.16-17 (R. l)  

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor.  

 
Aclamai o Senhor, terra inteira,  

cantai a glória do seu nome,  

celebrai os seus louvores,  
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras». R. 

 

Vinde contemplar as obras de Deus,  
admirável na sua acção pelos homens:  

Mudou o mar em terra firme,  

atravessaram o rio a pé enxuto. R. 
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Povos, bendizei ao nosso Deus,  

fazei ressoar os seus louvores.  

Foi Ele quem conservou a nossa vida  

e não deixou que os nossos pés vacilassem. R. 
 

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi:  

vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.  
Os meus lábios O invocaram  

e a minha língua O louvou. R. 

 
 

Salmo 88 (89), 3-4.16-17.21-22.25 e 27 (R. 2a)  

Refrão: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.  

Ou: Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade.  
 

Vós dissestes: «A bondade está estabelecida para sempre»,  

no céu permanece firme a vossa fidelidade.  
«Concluí uma aliança com o meu eleito,  

fiz um juramento a David meu servo». R. 

 
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos  

e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto.  

Todos os dias aclama o vosso nome  

e se gloria com a vossa justiça. R. 
 

«Encontrei a David, meu servo,  

ungi-o com óleo santo.  
Estarei sempre a seu lado  

e com a minha força o sustentarei. R. 

 
A minha fidelidade e bondade estarão com ele,  

pelo meu nome será firmado o seu poder.  

Ele me invocará: “Vós sois meu Pai,  

meu Deus e meu Salvador”» R. 

 


