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SALMO 50 (51) conforme a Septuaginta 
(Salmo de David. Quando o profeta Natan foi ao seu encontro,  

depois do adultério com Betsabé.) 

Salmo individual de súplica. Tradicionalmente é conhecido como o “Miserere”, palavra com a 
qual começa, na sua tradução latina, a Vulgata. É o salmo mais conhecido sobre o arrependimento. Dado 
tratar do arrependimento pelo pecado, pertence ao número dos “salmos penitenciais”. Aceitando a sua 
relação com David, como aparece no título, terá de se considerar os dois últimos versículos como um 
acrescento dos tempos posteriores ao Exílio. 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, pela tua bondade; pela tua 
grande clemência, apaga a minha transgressão. Lava-me 
completamente de toda a transgressão; purifica-me do meu pecado; 
pois reconheço as minhas culpas e tenho sempre diante de mim os 
meus pecados. Contra Ti pequei, só contra Ti, fiz o mal diante dos 
Teus olhos; por isso a Tua sentença é justa e o Teu julgamento é 
imbatível.  

Eis que concebeu-me em transgressão e em pecados nasci da 
minha mãe; mas Tu desejaste a verdade e mostraste-me as coisas 
invisíveis e ocultas da Tua sabedoria. Molhar-me-ás com o hissope e 
ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me 
ouvir palavras de gozo e alegria, para que se jubilem os ossos que 
esmagaste. Desvia o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as 
minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro; renova 
em mim um espírito inabalável. Não me expulses da Tua presença, 
nem me prives do Teu Santo Espírito! Restitui-me a alegria da Tua 
salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei 
aos transgressores os teus caminhos e os ímpios hão-de voltar para 
Ti. Ó Deus, da minha salvação, livra-me da culpa de sangue, e a minha 
língua anunciará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha 
boca proclamará o teu louvor. Pois não Te comprazes nos sacrifícios 
nem Te agrada qualquer holocausto que eu te ofereça. O sacrifício 
agradável a Deus é o espírito contrito; o coração contrito e humilhado 
Deus não o desprezará.   

Pela Tua boa vontade faz bem a Sião; edifica os muros de 
Jerusalém. Então aceitarás com agrado os sacrifícios de justiça, as 
ofertas e os holocaustos; então serão oferecidos novilhos no Teu altar. 

 
 


