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SALMOS RESPONSORIAIS 

PARA A ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 
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. 

 

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. 

 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça 

e meu cálice transborda. 

 

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. 

 
 

Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 

 

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom. 

 

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 o Senhor 

e exaltemos juntos o seu nome. 

Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 
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libertou-me de toda a ansiedade. 

 

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. 

 

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. 

 
 

Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9 

 

Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

 

Esperei no Senhor com toda a confiança 

e Ele atendeu-me. 

Pôs nos meus lábios um cântico novo, 

um hino de louvor ao nosso Deus. 

 

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, 

mas abristes-me os ouvidos; 

não pedistes holocaustos nem expiações, 

então clamei: «Aqui estou». 

 

«De mim está escrito no livro da Lei 

que faça a vossa vontade. 

Assim o quero, ó meu Deus, 

a vossa lei está no meu coração». 

 
 

Salmo 77 (78), 3-4a e 7ab.23-24.25 e 54 

 

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu. 

 

Nós ouvimos e aprendemos, 

os nossos pais nos contaram 

os louvores do Senhor e o seu poder 

e as maravilhas que Ele realizou. 
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Deu suas ordens às nuvens do alto 

e abriu as portas do céu; 

para alimento fez chover o maná, 

deu-lhes o pão do céu. 

 

O homem comeu o pão dos fortes! 

Mandou-lhes comida com abundância 

e introduziu-os na sua terra santa, 

na montanha que a sua direita conquistou. 

 
 

Salmo 109 (110), 1-2.3-4 

 

Refrão: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. 

 

Disse o Senhor ao meu Senhor: «Senta-te à minha direita, 

até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés». 

O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder 

e tu dominarás no meio dos teus inimigos. 

 

«A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste  

nos esplendores da santidade». 

«Antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei» 

O Senhor jurou e não Se arrependerá: 

«Tu és sacerdote para sempre,  

segundo a ordem de Melquisedec». 

 
 

Salmo 115 (116), 12-13.15 e 16bc.17-18 

 

Refrão: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.  

 

Como agradecerei ao Senhor 

tudo quanto Ele me deu? 

Elevarei o cálice da salvação, 

invocando o nome do Senhor. 

 

É preciosa aos olhos do Senhor 

a morte dos seus fiéis. 

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 

quebrastes as minhas cadeias. 
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Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 

invocando, Senhor, o vosso nome. 

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, 

na presença de todo o povo. 

 
 

Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18 

 

Refrão: Vós abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. 

 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 

e bendigam-Vos os vossos fiéis. 

Proclamem a glória do vosso reino 

e anunciem os vossos feitos gloriosos. 

 

Todos têm os olhos postos em Vós, 

e a seu tempo lhes dais o alimento. 

Abris as vossas mãos 

e todos saciais generosamente. 

 

O Senhor é justo em todos os seus caminhos 

e perfeito em todas as suas obras. 

O Senhor está perto de quantos O invocam, 

de quantos O invocam em verdade. 

 
 

Salmo 147 (148), 12-13.14-15.19-20 
 

Refrão: Quem come deste pão viverá eternamente. 
 

Glorifica, Jerusalém, o Senhor, 

louva, Sião, o teu Deus. 

Ele reforçou as tuas portas 

e abençoou os teus filhos. 
 

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras 

e saciou-te com a flor da farinha. 

Envia à terra a sua palavra, 

corre veloz a sua mensagem. 
 

Revelou a sua palavra a Jacob, 

suas leis e preceitos a Israel. 

Não fez assim com nenhum outro povo, 

a nenhum outro manifestou os seus juízos. 


