
Salmos e Oração para a Anistia 

 

 

SALMOS 

 

Salmo 34/35 
1
Lutai, Senhor, contra os que me atacam; combatei meus adversários.

2
Empunhai o 

broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro.
3
Brandi a lança e sustai meus 

perseguidores. Dizei à minha alma: Eu sou a tua salvação. 
4
Sejam confundidos e 

envergonhados os que odeiam a minha vida, recuem humilhados os que tramam minha 

desgraça.
5
Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-

los.
6
Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier 

persegui-los,
7
porquanto sem razão me armaram laços; para me perder, cavaram um 

fosso sem motivo.
8
Venha sobre eles de improviso a ruína; apanhe-os a rede por eles 

mesmos preparada, caiam eles próprios na cova que abriram.
9
Então a minha alma 

exultará no Senhor, e se alegrará pelo seu auxílio.
10

Todas as minhas potências dirão: 

Senhor, quem é semelhante a vós? Vós que livrais o desvalido do opressor, o mísero e o 

pobre de quem os despoja. 
11 

Surgiram apaixonadas testemunhas, interrogaram-me 

sobre faltas que ignoro, 
12

pagaram-me o bem com o mal. Oh, desolação para a minha 

alma! 
13 

Contudo, quando eles adoeciam, eu me revestia de saco, extenuava-me em 

jejuns e rezava. 
14 

Andava triste, como se tivesse perdido um amigo, um irmão; abatido, 

me vergava como quem chora por sua mãe. 
15 

Quando tropecei, eles se reuniram para se 

alegrar; eles me dilaceraram sem parar.
16

Puseram-me à prova, escarneceram de mim, 

rangeram os dentes contra mim.
17

Senhor, até quando assistireis impassível a este 

espetáculo? Arrancai desses leões a minha vida, livrai-me a alma de seus rugidos. 
18 

Vou render-vos graças publicamente, eu vos louvarei na presença da multidão. 
19 

Não se 

regozijem de mim meus pérfidos inimigos, nem tramem com os olhos os que me 

odeiam sem motivo, 
20

pois nunca têm palavras de paz: e armam ciladas contra a gente 

tranqüila da terra,
21

escancaram para mim a boca, dizendo: Ah! Ah! Com os nossos 

olhos, nós o vimos! 
22 

Vós também, Senhor, vistes! Não guardeis silêncio. Senhor, não 

vos aparteis de mim. 
23 

Acordai e levantai-vos para me defender, ó meu Deus e Senhor 

meu, em prol de minha causa! 
24 

Julgai-me, Senhor, segundo vossa justiça. Ó meu Deus, 

que não se regozijem à minha custa! 
25 

Não pensem em seus corações: Ah, tivemos 

sorte! Não digam: Nós o devoramos! 
26 

Sejam confundidos todos juntos e se 

envergonhem os que se alegram com meus males, cubram-se de pejo e ignomínia os que 

se levantam orgulhosamente contra mim.
27

Mas exultem e se alegrem os favoráveis à 

minha causa e digam sem cessar: Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu 

servo!
28

E a minha língua proclamará vossa justiça, dando-vos perpétuos louvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salmo 67/68 
2 

Levanta-se Deus; eis que se dispersam seus inimigos, e fogem diante dele os que o 

odeiam.
3
Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim 

perecem os maus diante de Deus. 
4 

Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua 

presença, e transbordam de alegria.
5
Cantai à glória de Deus, cantai um cântico ao seu 

nome, abri caminho para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o seu nome, 

exultai em sua presença. 
6 

É o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que 

habita num templo santo.
7
Aos abandonados Deus preparou uma casa, conduz os cativos 

à liberdade e ao bem-estar; só os rebeldes ficam num deserto ardente.
8
Ó Deus, quando 

saíeis à frente de vosso povo, quando avançáveis pelo deserto,
9
a terra tremia, os 

próprios céus rorejavam diante de vós, o monte Sinai estremecia na presença do Deus 

de Israel.
10

Sobre vossa herança fizestes cair generosa chuva, e restaurastes suas forças 

fatigadas.
11

Vosso rebanho fixou habitação numa terra que vossa bondade, ó Deus, lhe 

havia preparado.
12

Apenas o Senhor profere uma palavra, tornam-se numerosas as 

mulheres que anunciam a boa nova:
13

Fogem, fogem os reis dos exércitos; os habitantes 

partilham os despojos.
14

Enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba 

refulgiam como prata, e de ouro era o brilho de suas penas.
15

Quando o Todo-poderoso 

dispersava os reis, caía a neve sobre o Salmon.
16

Os montes de Basã são elevados, 

alcantilados são os montes de Basã.
17

Montes escarpados, por que invejais a montanha 

que Deus escolheu para morar, para nela estabelecer uma habitação eterna?
18

São 

milhares e milhares os carros de Deus: do Sinai vem o Senhor ao seu 

santuário.
19

Subindo nas alturas levastes os cativos; recebestes homens como tributos, 

aqueles que recusaram habitar com o Senhor Deus.
20

Bendito seja o Senhor todos os 

dias; Deus, nossa salvação, leva nossos fardos:
21

nosso Deus é um Deus que salva, da 

morte nos livra o Senhor Deus.
22

Sim, Deus parte a cabeça de seus inimigos, o crânio 

hirsuto do que persiste em seus pecados.
23

Dissera o Senhor: Ainda que seja de Basã, eu 

os farei voltar, eu os trarei presos das profundezas do mar,
24

para que banhes no sangue 

os teus pés, e a língua de teus cães receba dos inimigos seu quinhão.
25

Contemplam a 

vossa chegada, ó Deus, a entrada do meu Deus, do meu rei, no santuário;
26

Vêm na 

frente os cantores, atrás os tocadores de cítara; no meio, as jovens tocando 

tamborins.
27

Bendizei a Deus nas vossas assembléias, bendizei ao Senhor, filhos de 

Israel! 
28 

Eis Benjamim, o mais jovem, que vai na frente; depois os príncipes de Judá, 

com seus esquadrões; os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali.
29

Mostrai, ó 

Deus, o vosso poder, esse poder com que atuastes em nosso favor.
30

Pelo vosso templo 

em Jerusalém, ofereçam-vos presentes os reis! 
31 

Reprimi a fera dos canaviais, a manada 

dos touros com os novilhos das nações pagãs. Que eles se prosternem com barras de 

prata. Dispersai as nações que se comprazem na guerra. 
32 

Aproximem-se os grandes do 

Egito, estenda a Etiópia suas mãos para Deus. 
33 

Reinos da terra, cantai à glória de Deus, 

cantai um cântico ao Senhor,
34

que é levado pelos céus, pelos céus eternos; eis que ele 

fala, sua voz é potente:
35

Reconhecei o poder de Deus! Sua majestade se estende sobre 

Israel, sua potência aparece nas nuvens. 
36 

De seu santuário, temível é o Deus de Israel; 

é ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus! 

 

 

 

 

 

  

 

 



Oração para ser rezada antes de cada terço mariano. 

 

ORAÇÃO 

 

Senhor Jesus, vós que, do alto da cruz, víeis e ouvíeis os vossos zombadores, os vossos 

escarnecedores e os blasfemadores, intercedestes ao Pai: - Pai, perdoa-lhes, porque não 

sabem o que fazem! (Lc 23,34) 

Também nós, hoje, pedimos o vosso perdão e a vossa misericórdia para aqueles que 

escarnecem a família, especialmente as crianças, os catequistas, os catequizandos, o 

clero, enfim a Igreja toda, bem como aqueles que escarnecem a fé católica.  

Como o salmista, imploramos a vós: 

Tenha, Deus, piedade de nós e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós a luz da sua 

face, para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua 

salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Amém. 

(Sl 66/67,2-4) 

 

 

 

 

Salmo para se rezar antes do Tercinho do Amor 

 

Salmo 1, 1-6 

 
1 

Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho 

dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores.
2
Feliz aquele que se compraz no 

serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite.
3
Ele é como a árvore plantada na margem 

das águas correntes: dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo 

o que empreende, prospera. 
4 

Os ímpios não são assim! Mas são como a palha que o 

vento leva.
5
Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na 

assembléia dos justos.
6
Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o 

dos ímpios leva à perdição. 

 

 


