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Salmos
O livro dos Salmos é uma coleção
de poemas ou canções. A palavra
“Salmo” vem da palavra grega que
significa “canção de louvor”. Muitos
dos Salmos são canções de louvor,
mas muitos outros não. Alguns são
compostos de reclamações e não de
elogios. Existem muitos Salmos de
diferentes tipos. Todos os Salmos
falam sobre Deus, mas nem todos
fazem referência a Deus da mesma
forma. Alguns são sobre o povo de
Deus, ou até mesmo sobre os inimigos de Deus. Muitos descrevem a experiência pessoal do autor.
Alguns Salmos refletem uma vida
feliz em um mundo agradável.
Nestes Salmos tudo corre bem, da
maneira em que Deus criou. Por exemplo, Salmo 1 convida os leitores
a experimentar este tipo de vida:
“Feliz é a pessoa que não segue o
conselho dos maus (…) Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do SENHOR”. Nesses Salmos
alegres, as pessoas boas agradam a
Deus e desfrutam das suas bênçãos,
e o mau recebe a punição justa. Este
tipo de Salmo canta sobre como é a
vida maravilhosa quando as pessoas
seguem a Deus. Nestes Salmos, normalmente sofrem os ímpios.
Mas muitas vezes, a vida não é
tão simples. Pessoas boas também
sofrem e podem experimentar, pobreza ou doenças. Em muitos casos,
as pessoas que amam o SENHOR são
perseguidas por aqueles que praticam o mal. Por isto existem Salmos
para estes momentos, estes Salmos
expressam tristeza ou raiva sobre o
quão difícil é a vida. Aqueles que estão sofrendo pedem ou mesmo ex-

igem a ajuda ou a justiça de Deus.
Às vezes eles usam uma linguagem
que é chocante. O Salmo 137 mostra
isso, pois fala sobre os prisioneiros
judeus na Babilônia e exprime a tristeza e a raiva pelas coisas terríveis
que tiveram que sofrer dos seus inimigos. As pessoas que passam por
tais momentos dolorosos não sempre dizem coisas bonitas, de fato, o
Salmo 137 termina com uma bênção
para a pessoa que mate as crianças
dos conquistadores da Babilônia!
Incomoda esta linguagem, com
toda a razão, às pessoas que aprenderam o caminho de Deus. Mas
aqueles que nunca foram tão cruelmente tratados não devem julgar àqueles que sofreram. É correto
expressar ódio contra pessoas que
abusam de nós às vezes? Não, não
é correto. O Salmo 137 não é um
modelo de oração. As palavras com
raiva do fim não são as palavras
de Deus. Eles expressam as emoções
humanas. Salmos assim ensinam
que as pessoas que acreditam que
eles sofreram injustamente, podem
ser honestas com Deus sobre seus
sentimentos.
Muitas vezes Deus tem surpreendido as pessoas com uma nova vida,
portanto, também existem Salmos
para essa finalidade. O autor do
Salmo 30 canta sobre o Deus que o
tirou de problemas. Deus o curou e
salvou da morte. Estes Salmos podem nos ajudar a passar de tempos difíceis para as novas alegrias
que Deus nos dá. As pessoas que
passaram por momentos difíceis e
tem cantado essas canções tristes,
são aqueles que mais gostam destes
Salmos.
O livro dos Salmos é uma coleção
de muitas canções diferentes, es-
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critas durante um longo período
de tempo. Há um salmo para cada
pessoa. Todos podemos encontrar
Salmos significativos e isso nos
ajuda em momentos diferentes de
nossas vidas.
O livro de Salmos é dividido nas
seguintes coleções de canções:
Livro 1 (1.1-41.13)
Livro 2 (42.1-72.20)
Livro 3 (73.1-89.52)
Livro 4 (90.1-106.48)
Livro 5 (107.1-150.6)
Salmo

Livro 1

(Salmos 1-41)
A verdadeira felicidade

Feliz é a pessoa que não segue o con1
selho dos maus,
nem vive como os pecadores,

nem faz parte dos que zombam do que é
bom.
2 Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do SENHOR
e medita nesses ensinamentos dia e
noite.
3 Essa pessoa é como uma árvore
plantada junto a um rio:
dá o seu fruto no momento certo
e as suas folhas nunca caem.
Tudo o que essa pessoa faz tem êxito.
4 Mas os maus não são assim,
eles são como a palha que o vento leva
para longe.
5 Os maus serão condenados,
*1:5

Salmo 2:9

os pecadores não farão parte do grupo
dos justos*.
6 Pois o SENHOR guia os justos,
mas a maneira de viver dos maus os leva
para a destruição.
Salmo
O Senhor e o seu escolhido

que se revoltam as nações
2 Por
e por que os povos fazem planos
fúteis?
2 Juntam-se

os reis da terra e os
governantes
para lutar contra o SENHOR e contra o
seu rei escolhido†.
3 Eles dizem: “Cortemos as cordas que
nos prendem
e fiquemos livres das suas correntes!”
4 Mas o que está no céu se ri deles,
o SENHOR zomba dos seus planos.
5 Então, furioso, enche-os de medo,
e irritado, fala para eles:
6 “Fui eu mesmo que consagrei este
homem
para ser o meu rei em Jerusalém‡, o meu
monte santo”.
7 E o rei escolhido diz:
“Proclamarei o decreto do SENHOR,
ele me disse: ‘Você é o meu filho!
Hoje me tornei seu pai!¶
8 Peça-me e lhe darei as nações por
herança,
o mundo inteiro será seu.
9 Meu filho, você vai governar as nações.
Se elas não obedecerem a você,
poderá quebrá-las com o seu cetro de
ferro
e deixá-las em pedaços

ou “Os maus não se levantarão no lugar do juízo nem os pecadores na reunião
dos justos”.
†2:2 rei escolhido Literalmente, “messias” ou “ungido”.
‡2:6 Jerusalém Literalmente, “Sião”.
¶2:7 Hoje me tornei seu pai Literalmente, “hoje gerei você”. Refere-se ao momento
da coroação de um rei israelita em que Deus adota o novo rei como seu filho. Aqui
se refere à coroação do Messias como Rei do Reino de Deus.
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como se fossem um vaso de barro’”.
10 Por isso, ó reis e governantes da terra,
sejam sábios, prestem atenção ao meu
aviso.
11 Obedeçam ao SENHOR com temor e
respeito.
Adorem-no com alegria.
12 Beijem o filho* para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos,
pois é fácil provocar a sua ira.
Felizes são aqueles que procuram a sua
proteção!
Salmo

A ajuda de Deus
Salmo de Davi, escrito quando
fugia do seu filho Absalão.

SENHOR, são tantos os meus
3
inimigos!
São tantas as pessoas que me atacam!
2 Muitos

falam de mim e dizem:
“Deus não o salvará”. Selah.
3 Mas o SENHOR é o escudo que me
protege;
é o Senhor que me honra e me dá
esperança.
4 Peço ajuda ao SENHOR
e ele me responde do seu monte santo.
Selah
5 Eu me deito, durmo e acordo de novo,
porque o SENHOR me protege.
6 Não tenho medo dos milhares de
inimigos
que me atacam de todos os lados.
7 Levante-se, SENHOR!
Salve-me, ó meu Deus!
Pois é o Senhor quem quebra os queixos
dos meus inimigos
e fere os dentes dos maus.
8 O SENHOR é quem nos dá a salvação,
*2:12

Salmo 4:8

é quem abençoa o seu povo. Selah
Salmo

O SENHOR dá a paz
Ao diretor do coro. Com instrumentos de
corda. Salmo de Davi.

meu Deus, o Senhor me defende,
4 Ómeajuda.
responde quando peço a sua

O Senhor me ajudou quando eu estava
em dificuldades.
Por isso, ouça a minha oração e tenha
compaixão de mim.
2 Ó homens†, até quando continuarão me
desonrando?
Gostam de contar coisas falsas a meu
respeito
e de inventar mentiras contra mim. Selah
3 Saibam que o SENHOR escolhe aquele
que lhe é fiel.
E que o SENHOR ouve as minhas
orações.
4 Tenham medo e deixem de pecar.‡
Quando se deitarem,
pensem e fiquem calados. Selah
5 Façam o bem, que é o verdadeiro
sacrifício,
e confiem no SENHOR.
6 Muita gente diz:
“Quem nos dará a felicidade?”
Mas nós falamos:
“SENHOR, a sua presença é a nossa luz!”
7 O Senhor faz com que eu tenha mais
alegria
do que aqueles que têm trigo e vinho em
abundância.
8 Eu me deito e durmo em paz,
porque o SENHOR me faz viver
tranquilo.

Beijem o filho Existem algumas dúvidas em relação ao texto, talvez “beijem
os seus pés” ou “submetam-se com sinceridade”.
†4:2 homens Literalmente, “filhos dos homens”.
‡4:4 ou “Quando ficarem irados, não deixem que essa ira os leve a pecar”. Ver Ef
4.26, a qual se baseia na LXX.
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Salmo
O SENHOR protege o fiel
Ao diretor do coro, com acompanhamento
de flautas.* Salmo de Davi.

SENHOR, ouça as minhas palavras!
5Atenda
Considere os meus gemidos.
ao meu pedido de ajuda, meu
2

Rei e meu Deus!
É ao Senhor que elevo a minha oração.
3 De manhã, SENHOR, apresento-lhe a
minha oferta
e fico esperando o seu socorro.
Todas as manhãs o Senhor ouve a minha
oração.
4 Meu Deus, o Senhor não tem prazer no
mal,
os maus não podem estar perto do
Senhor.
5 Os orgulhosos não podem estar com o
Senhor,
pois rejeita os que fazem o mal
6 e destrói os mentirosos.
O SENHOR detesta os violentos e os
que fazem planos para enganar as
pessoas.
7 Mas eu entrarei na sua casa por causa
do seu amor fiel.
Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo.
8 SENHOR, mostre-me como viver uma
vida justa,
porque os meus inimigos estão à espreita
esperando que eu caia,
tire os obstáculos do caminho por onde
me leva.
9 Os meus inimigos nunca dizem a
verdade,
só querem destruir as pessoas.
A sua boca é um sepulcro aberto,
*5:0
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a sua língua só engana.
10 Castigue-os, ó meu Deus!
Faça com que eles caiam nas suas
próprias armadilhas.
Revoltaram-se contra o Senhor,
castigue-os pelos seus crimes.
11 Alegrem-se para sempre todos os que
confiam na sua proteção,
cantem sempre com alegria porque o
Senhor os protegerá.
Que aqueles que o amam se encham de
alegria.
12 Pois o SENHOR abençoa aquele que
lhe obedece,
a sua bondade é como um escudo que
protege o fiel.
Salmo

O SENHOR é misericordioso
Ao diretor do coro. Para instrumentos
de oito cordas. Salmo de Davi.

SENHOR, não me castigue quando
6
estiver irado,
não me corrija na sua fúria.
2 Tenha

compaixão de mim, SENHOR,
porque me sinto sem forças e doente.
Venha me curar, SENHOR, porque estou
fraco,
todo o meu corpo dói.
3 Estou tremendo,
quando é que o SENHOR virá me ajudar?
4 SENHOR, venha me libertar.
Por causa do seu amor fiel, salve a minha
vida da morte.
5 Pois os mortos não se lembram do
Senhor,
ninguém lhe canta louvores no mundo
dos mortos†.
6 Passo a noite gemendo e chorando,
a minha cama fica cheia de lágrimas.
7 Os meus inimigos me deixam triste,

acompanhamento de flautas Pode se referir ao nome de uma melodia em vez
de a um certo tipo de instrumento.
†6:5 mundo dos mortos Literalmente, “Sheol”.

Salmo 6:8

5

e os meus olhos se gastam de tanto
chorar.
8 Afastem-se de mim, vocês que fazem o
mal!
O SENHOR ouviu o meu choro.
9 O SENHOR escutou o meu pedido,
o SENHOR aceitou a minha oração.
10 Os meus inimigos ficarão cheios de
medo
e de vergonha.
Todos eles fugirão,
de repente serão humilhados.
Salmo

O SENHOR faz justiça
Lamentação* de Davi dedicada ao
SENHOR, a respeito de Cuxe, o benjamita.
SENHOR, meu Deus, é o meu
7
refúgio.
Salve-me de todos os que me perseguem,

livre-me deles!
2 Não permita que eles, como leões, me
apanhem e me despedacem,
sem que ninguém me salve.
3 SENHOR, meu Deus, nada fiz para
merecer isso.
Não sou culpado de nenhum crime.
4 A nenhum amigo fiz mal,
nem oprimi sem razão o meu inimigo.
5 Se isso não for verdade, então que o
meu inimigo me persiga.
Que ele me agarre e me atire por terra.
Que me mate e me desfaça em pó. Selah
6 Ó SENHOR, levante-se e mostre a sua
ira!
O meu inimigo está furioso, levante-se
contra ele.
Desperte e faça a justiça que o Senhor
pronunciou.
7 As nações reúnem-se à sua volta,
o Senhor reina sobre elas do alto do seu
trono.
*7:0

Salmo 8:2
8 Ó,

SENHOR, julgue as nações.
Ó, SENHOR, julgue-me.
Mostre que sou justo e inocente.
9 Ponha fim à maldade dos maus
e apoie o justo.
Porque o Senhor, ó Deus, é justo,
o Senhor conhece todos os nossos pensamentos e os nossos desejos.
10 O Deus Altíssimo é o meu escudo.
Ele protege os puros de coração.
11 Deus é um juiz justo
que condena sempre a maldade.
12 Se o mau não se arrepender da sua
maldade,
Deus afiará a espada e
colocará a sua seta no arco.
13 As suas armas mortais estão sempre
prontas contra os que fazem o mal,
as suas setas são de fogo.
14 O mau concebe a maldade,
gera sofrimento e dá à luz a tudo o que
é falso.
15 Ele cai na armadilha
que prepara para os outros.
16 O sofrimento que planeja contra os
outros cai sobre ele mesmo,
e a sua violência desce sobre a sua
própria cabeça.
17 Agradecerei ao SENHOR, porque ele é
justo.
Cantarei salmos ao SENHOR Altíssimo.
Salmo

Deus e os seres humanos
Ao diretor do coro. Com a
gitite. Salmo de Davi.

SENHOR, nosso Deus,
8 Ómagnífico
é o seu nome em toda a
terra!

Mais alta do que os céus é a sua glória!
2 Fez com que as crianças e os
pequeninos

Lamentação Tradução do termo hebraico “Sigaiom”. Isto provavelmente
significa que se trata de um cântico cheio de emoção.
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lhe cantassem louvores.
Cantaram
por
causa
dos
seus
adversários,
para porem fim ao inimigo vingador.
3 Quando olho para os céus, para a sua
criação,
e vejo a lua e as estrelas que o Senhor
colocou nos seus lugares,
4 fico pensando: “Ó Deus! O que é o
homem
para que o Senhor se lembre dele?
Ou o filho do homem
para que o Senhor se interesse por ele?”
5 O Senhor o fez um pouco abaixo dos
seres celestiais*
e o cobriu de glória e honra.
6 O Senhor lhe deu autoridade sobre toda
a sua criação
e colocou todas as coisas sob o seu poder:
7 todas as ovelhas, os bois
e os animais selvagens,
8 as aves do céu, os peixes do mar
e tudo o que passa pelas correntes dos
mares.
9 SENHOR, nosso Deus,
magnífico é o seu nome em toda a terra!

9

†

Salmo
O SENHOR é justo
Ao diretor do coro, sobre
Mute-Laben.‡ Salmo de Davi.

1 Quero

louvá-lo, ó SENHOR, com
todo o meu coração,
e contar todas as coisas maravilhosas
que o Senhor tem feito.
2 No Senhor tenho alegria e prazer!
Ao Senhor cantarei louvores, ó Deus
Altíssimo!
*8:5

Salmo 9:15
3 Diante

do Senhor os meus inimigos
recuam,
tropeçam e são destruídos.
4 Pois o Senhor me fez justiça, defendeu
a minha causa.
Sentado no seu trono,
julgou com justiça.
5 Repreendeu as nações e destruiu os
maus,
apagou para sempre a memória da sua
existência.
6 Os meus inimigos foram completamente arruinados,
o Senhor derrubou todas as suas cidades,
ninguém mais se lembrará deles.
7 Mas o SENHOR é rei para sempre,
ele estabeleceu o seu trono de justiça.
8 Ele mesmo julgará o mundo com
justiça;
com retidão, ele julgará todos os povos.
9 O SENHOR é o refúgio dos oprimidos;
a fortaleza nos tempos de aflição.
10 Os que o conhecem, SENHOR, confiam no Senhor,
pois nunca abandona aqueles que procuram pela sua ajuda.
11 Cantem louvores ao SENHOR, que
reina em Sião.
Proclamem às nações o que ele tem feito.
12 Pois ele é quem se lembra de pedir
contas a quem derrama sangue,
não ignora os gritos dos aflitos.
13 “SENHOR, tenha compaixão de mim!
Olhe como me perseguem os meus
inimigos;
salve-me das portas da morte.
14 Salve-me para poder louvar em
Jerusalém¶ todos os seus grandes
atos,
e me alegrar na sua salvação”.
15 As nações caíram na cova que fizeram,

seres celestiais Literalmente, “deuses”.
No TM e na LXX os salmos 9 e 10 formam um único salmo.
‡9:0 sobre Mute-Laben ou: de acordo com a melodia, “A Morte do Filho”.
¶9:14 em Jerusalém Literalmente, “nos portões da filha de Sião”.
†9:0
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os seus pés ficaram presos na rede que
esconderam.
16 O SENHOR apareceu e fez justiça.
Os maus caem nas suas próprias armadilhas. Higaiom* Selah
17 Os maus, os povos que não querem
saber de Deus,
voltam ao pó, para o mundo dos mortos†.
18 Porque o pobre não será esquecido
para sempre,
nem a esperança dos oprimidos será
sempre em vão.
19 Levante-se,
SENHOR, julgue as
nações!
Não deixe que os seres humanos tenham
toda a força.
20 SENHOR, faça com que eles tremam
de medo,
faça-os saber que são só seres humanos.
Selah
Salmo
As obras dos maus

Ó SENHOR, por que está tão
10
distante?
Por que se esconde nos tempos de

angústia?
arrogância, os maus perseguem os
pobres.
Faça-os cair nas suas próprias
armadilhas.
3 O injusto orgulha-se dos seus desejos
maus,
ele abençoa quem rouba e despreza o
SENHOR.
4 O injusto é arrogante,
pensa que não tem que prestar contas a
Deus,
que Deus não quer saber o que ele faz.
5 Ele tem tudo o que precisa,
não se interessa pelas suas ordens
2 Com

*9:16
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e despreza todos os seus inimigos.
6 Pensa que nunca lhe acontecerá nada
de mal,
que nunca terá dificuldades.
7 A sua boca está cheia de pragas, mentiras e insultos.
Na sua língua só há maldade e violência.
8 Ele se esconde perto das aldeias
e fica à espreita para matar algum inocente que passe por ali,
os seus olhos procuram uma vítima.
9 Ele é como um leão escondido no mato,
pronto para atacar os infelizes,
que caem na sua armadilha.
10 As suas vítimas, apanhadas nas suas
redes fortes,
são lançadas ao chão e esmagadas.
11 Ele faz isso porque pensa que Deus se
esqueceu das pessoas,
que não está olhando para nós e que
nunca vê o que acontece aqui.
12 Levante-se, SENHOR! Ó Deus, castigue os maus!
Não se esqueça das pessoas que estão
sofrendo.
13 O homem mau não respeita a Deus,
porque pensa que Deus nunca o vai
julgar.
14 Mas o Senhor vê tudo o que acontece,
o Senhor conhece a dor e o sofrimento
das pessoas.
Os que sofrem confiam no Senhor,
o Senhor é o protetor dos órfãos.
15 Por favor, destrua o poder dos maus e
dos pecadores.
Castigue a maldade que eles pensavam
que nunca seria descoberta.
16 O SENHOR é o rei para todo o sempre!
Que as nações sejam expulsas da terra
dele.
17 O SENHOR ouviu a oração dos
humildes,

Higaiom Pausa na canção, para refletir.
mundo dos mortos Literalmente, “Sheol”. Também em 16.10; 18.5; 49.15;
86.13; 116.3.

†9:17
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eles sentem-se seguros porque ouviu a
sua oração.
18 Proteja os órfãos e os que sofrem,
para que o ser humano nunca mais lhes
cause terror.
Salmo

A confiança do justo
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

11

O SENHOR é quem me protege.
Como se atrevem a me dizer:
“Fuja para os montes*
como um passarinho”?
2 Os maus se escondem na escuridão,
prontos com os seus arcos e flechas,
para atacar as pessoas honestas.
3 O que podem fazer os justos
quando os fundamentos estão sendo destruídos?†
4 O SENHOR está no seu santo templo;
o SENHOR está no seu trono lá no céu.
O seu olhar vê tudo o que acontece;
os seus olhos examinam o que os seres
humanos fazem.
5 O SENHOR aprova os justos,
mas detesta os maus e os que amam a
violência.
6 O SENHOR fará chover brasas e enxofre sobre os maus.
Não merecem nada, a não ser um vento
abrasador.
7 Pois o SENHOR é justo e ama a justiça,
os que fazem o bem entrarão na sua
presença.

Salmo 13:1

Salmo
O SENHOR defende os desprotegidos
Ao diretor do coro. Para instrumentos
de oito cordas. Salmo de Davi.

Salve-me, SENHOR!
12
Já não há ninguém fiel,
os fiéis desapareceram do mundo.
2 Só

‡

dizem mentiras uns a outros.
Dizem bem de alguém só para agradar e
enganar aquela pessoa.
3 Que o SENHOR corte os lábios
mentirosos
e toda língua arrogante.
4 Eles dizem: “A nossa força é a nossa
língua.
Confiamos nos nossos lábios.
Ninguém nos poderá vencer”.
5 Mas o SENHOR diz: “Eu defenderei a
causa dos pobres
porque eles são oprimidos e maltratados.
Eu lhes darei a segurança que eles tanto
desejam”.
6 As
palavras do SENHOR são
verdadeiras,
como a prata refinada sete vezes no
forno.
7 SENHOR, ajude os necessitados,
proteja-os sempre da gente má deste
mundo.
8 Os maus andam por todo lado,
exaltando a maldade.
Salmo

Ajude-me, SENHOR
Ao diretor do coro. Salmo de Davi

SENHOR, até quando irá se es13
quecer de mim?
Para sempre?
Por quanto tempo irá me ignorar?
*11:1

os montes Segundo várias versões antigas. O TM tem: “o seu monte”.
ou “Que aconteceria se os alicerces da sociedade fossem destruídos?”
‡12:1 mundo Literalmente, “dos filhos do homem”. Também no v9.
†11:3

Salmo 13:2
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2 Até

quando terei que sofrer
e sentir esta tristeza?
Até quando o meu inimigo vai se orgulhar de ter me vencido?
3 Olhe para mim e me responda, SENHOR, meu Deus.
Faça que eu veja a sua glória,
senão cairei no sono da morte.
4 Não deixe que os meus inimigos digam
que me venceram;
não deixe que eles festejem a minha
queda.
5 Porém eu confio na sua lealdade.
Eu espero ter alegria por causa da sua
salvação.
6 Cantarei ao SENHOR
por todo o bem que me fez.
Salmo

A maldade dos seres humanos
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

14

O insensato diz no seu coração:
“Não preciso levar em conta a
Deus na minha vida”.
As suas ações são corruptas e
detestáveis.
Não há nenhum deles que faça o bem.
2 Do alto do céu, o SENHOR olhou para
os seres humanos,
para ver se havia alguém sábio,
alguém que procurasse por Deus.
3 Mas todos tinham se afastado de Deus
tornando-se perversos.
Não havia ninguém que fizesse o bem.
Ninguém!
4 Será que os maus nunca aprendem?
Eles devoram o meu povo como se fosse
pão,
e nunca procuram o SENHOR!
5 Os que fazem o mal ficarão cheios de
terror

*15:1

Salmo 15:5

quando Deus os castigar,
porque Deus está sempre do lado dos
justos.
6 Os maus tentam sempre frustrar os
planos dos necessitados,
mas o SENHOR é a sua proteção.
7 Que a salvação de Israel
venha daquele que habita no monte
Sião!
Quando o SENHOR restaurar a sorte do
seu povo,
Jacó será feliz,
e Israel será alegre!
Salmo

Quem pode estar com Deus?
Salmo de Davi.

SENHOR, quem pode chegar ao
15
seu templo?
Quem pode estar no seu monte santo ?
2 Só

*

aquele que vive com honestidade,
que faz o que é justo,
que é sincero e verdadeiro no que diz.
3 Aquele que não fala mal de ninguém,
e que não faz mal aos seus semelhantes,
nem insulta os seus vizinhos.
4 Só aquele que se afasta das pessoas que
Deus despreza,
e que respeita as pessoas que têm temor
pelo SENHOR.
A pessoa que cumpre o que promete,
ainda que tenha que se sacrificar para
fazer isso.
5 A pessoa que não cobra juros quando
faz empréstimos,
e que não se deixa subornar para prejudicar os inocentes.
Só quem leva uma vida assim poderá estar sempre junto a Deus.

monte santo O monte Sião; nele foi construído o templo de Jerusalém.
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Salmo
O SENHOR está sempre comigo
Poema de Davi.

Proteja-me, ó meu Deus,
16
pois no Senhor me refugio.
Alguns disseram: “O SENHOR é o meu
2

Senhor,
todo o bem que tenho vem do Senhor”.*
3 E ao mesmo tempo disseram aos
deuses† do país:
“Vocês também são fortes e muito
agradáveis”.
4 Os que seguem outros deuses sofrerão
muito.
Eu não participarei das ofertas sangrentas que eles oferecem aos seus
ídolos.
Nem sequer permitirei que os meus
lábios pronunciem o nome desses
deuses.
5 O SENHOR é a porção que me foi dada,
a minha felicidade.
O meu futuro está nas suas mãos!
6 Foi me dado um lugar maravilhoso,
a minha herança é a mais bela.
7 Louvarei o SENHOR porque ele me
guia;
até de noite, ele dirige e guia os meus
passos.
8 Para mim o SENHOR é sempre o
primeiro;
nada pode me abalar, pois ele está ao
meu lado.
9 Por isso o meu coração e a minha alma
estão cheios de alegria
e o meu corpo viverá em segurança para
sempre.
10 Porque não me abandonará no lugar
dos mortos,
*16:2

Salmo 17:7

não deixará o seu santo ficar na cova‡.
o caminho que conduz à
vida,
à alegria sem fim de estar na sua
presença,
às delícias de estar ao seu lado direito
para sempre.
11 Ensine-me

Salmo

SENHOR, escute-me
Oração de Davi.

SENHOR, escute-me, peço que
17
me faça justiça;
ouça-me quando chamo pelo Senhor.

Escute a minha oração,
pois as minhas palavras são sinceras.
2 Julgue a meu favor,
observe ao redor e olhe para o que é
justo.
3 O Senhor examinou o meu coração;
esteve comigo durante toda a noite,
me interrogou
e não encontrou nenhum mal em mim.
Examinou os meus planos
e não encontrou nada de mal neles.
4 Eu tenho sido obediente a tudo o que
disse, não como os outros;
evito seguir o exemplo dos que são
violentos.
5 Guie os meus passos
para que nunca tropece.
6 Peço que me ajude, ó Deus, responda
ao meu pedido.
Escute-me! Ouça a minha oração.
7 Mostre-me
o seu amor fiel e
maravilhoso.
Quando os inimigos atacam, os que confiam no Senhor procuram a sua
ajuda;

ou “Disse ao SENHOR, meu Senhor: ‘Você é bom para mim. Não há outro
melhor do que você’”.
†16:3 deuses Literalmente, “santos”, referindo-se aos deuses falsos do país.
‡16:10 ficar na cova A LXX tem: “sofrer decomposição”.
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e o Senhor os salva e os leva para o seu
lado.
8 Proteja-me como a menina dos seus
olhos;
esconda-me debaixo da sombra das suas
asas.
9 Proteja-me dos perversos que querem
me destruir.
Salve-me dos meus inimigos mortais que
têm me rodeado.
10 Eles não têm compaixão
e orgulham-se dos seus planos.
11 Eles me perseguiram
e rodearam para me atacar.
12 Os meus inimigos são como leões
prontos para devorar a sua presa.
Ficam escondidos para atacar a sua
vítima.
13 Levante-se, ó SENHOR!
Enfrente os meus inimigos e faça que se
rendam.
Salve-me com a sua espada dessa gente
perversa.
14 Use o seu poder, ó SENHOR, salve-me
dos que matam,
tire-os deste mundo!
Eles têm a sua recompensa nesta vida.
Que fiquem cheios do que tem reservado
para eles.
Que os seus filhos fiquem satisfeitos
e também os seus netos.
15 Quanto a mim, eu faço o que é correto,
por isso ficarei satisfeito quando despertar e ver o seu rosto.
Salmo

O SENHOR é a minha fortaleza
Ao diretor do coro. Cântico de Davi, servo
do SENHOR. Davi cantou ao SENHOR
esta canção quando o SENHOR o livrou
de Saul e de todos os seus inimigos.

eu o amo.
18 SENHOR,
O Senhor é a minha força!
*18:8

Salmo 18:14
2O

SENHOR é a minha rocha, a minha
fortaleza e o meu libertador.
O meu Deus é o meu refúgio, a minha
proteção;
o meu escudo, a minha poderosa
salvação
e o meu esconderijo mais alto.
3 O SENHOR é digno de louvor!
Pedi a sua ajuda, e ele me livrou dos
meus inimigos.
4 Cordas mortais me cercaram.
Torrentes mortais me levavam embora.
5 O lugar dos mortos me envolveu nas
suas cordas,
estendeu diante de mim as suas armadilhas fatais.
6 Na minha angústia clamei ao SENHOR,
e pedi ajuda ao meu Deus.
Do seu templo, ele ouviu os meus
lamentos,
e ouviu os meus gritos pedindo ajuda.
7 Então a terra estremeceu fortemente;
as bases das montanhas foram abaladas.
A terra estremeceu
porque Deus estava furioso.
8 Saía fumaça das suas narinas*
e chamas da sua boca;
dele saíam brasas vivas.
9 Deus abriu o céu
e desceu sobre uma nuvem negra.
10 Montado num querubim, ele voou,
deslizou sobre as asas do vento.
11 Ele estava escondido no meio de nuvens espessas e escuras,
que o cobriam completamente.
12 Então a glória de Deus brilhou nas nuvens negras
e lançou sobre a terra granizo e fortes
relâmpagos.
13 A voz do SENHOR trovejou do céu,
o Altíssimo se fez ouvir.
14 Deus lançou as suas flechas e dispersou o inimigo.

Saía fumaça das suas narinas ou “Saía fumaça dele por causa da sua fúria”.

Salmo 18:15

Ele lançou muitos relâmpagos e todos fugiram espantados.
15 O SENHOR enviou a sua repreensão
com o sopro das suas narinas,
um vento forte que deixou o fundo do
mar à vista.
Os fundamentos da terra ficaram
descobertos.
16 Ele estendeu a sua mão e me segurou;
ele me tirou das águas profundas.
17 Ele me salvou dos meus poderosos
inimigos
e dos que me odiavam,
dos que eram mais fortes do que eu.
18 Quando eu estava em dificuldades e os
meus inimigos me atacavam,
o SENHOR me deu o seu apoio e
proteção.
19 Ele me livrou porque me ama;
me levou para um lugar seguro.
20 O
SENHOR
me
recompensou
justamente,
porque me comportei com justiça.
Ele me recompensou
porque não fiz nada errado.
21 Tenho o cuidado de viver como o SENHOR quer que eu viva.
Por isso, eu não fiz nada que pudesse me
separar de Deus.
22 Tenho sempre em mente os seus
ensinamentos
e nunca me desvio das suas leis.
23 Fui sempre honesto com ele
e tenho me afastado do mal.
24 Por isso, o SENHOR me recompensará
conforme a minha justiça.
Ele fará isso desde que eu não pratique
o mal.
25 Deus é fiel com os que lhe são fiéis;
sincero com os que lhe são sinceros.
26 O Senhor é bom e puro com aquele
que é bom e puro;
mas o Senhor mostra ser mais esperto do
que as pessoas ardilosas.
27 O Senhor salva os humildes
e humilha os arrogantes.
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Salmo 18:41
28 O

SENHOR ilumina o meu caminho;
o Senhor, meu Deus, é a minha luz na
escuridão.
29 Meu Deus, com a sua ajuda poderei
correr com os soldados.
Com a sua ajuda saltarei as muralhas dos
meus inimigos.
30 O caminho de Deus é perfeito;
as promessas do SENHOR são dignas de
confiança.
Ele protege os que procuram a sua ajuda
e proteção.
31 O SENHOR é o único Deus;
o nosso Deus é a única rocha.
32 Ele é quem me fortalece
e aperfeiçoa o meu caminho.
33 Ele me ajuda a correr tão depressa
como uma gazela
e me mantém firme mesmo nos lugares
mais altos.
34 Ele me prepara para a batalha,
e dá força aos meus braços para que possam lançar dardos poderosos.
35 Meu Deus, o Senhor me deu o escudo
da sua salvação,
tem sido o meu apoio,
e tem me ajudado a prosperar.
36 O Senhor dá forças às minhas pernas,
para que eu possa correr tão depressa,
37 para poder perseguir e destruir meus
inimigos;
não descansarei até derrotá-los.
38 Eu os derrotarei de tal modo que eles
nunca mais possam se levantar;
todos eles estarão debaixo dos meus pés.
39 Meu Deus, o Senhor me dá forças na
batalha;
faz com que aqueles que me perseguem
tenham que se inclinar diante de
mim.
40 O Senhor me ajuda a derrotar os meus
inimigos
e a derrubar os que me odeiam.
41 Eles pediram ajuda,
mas ninguém veio ajudá-los.
Também chamaram pelo SENHOR,

Salmo 18:42
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mas ele não lhes respondeu.
42 Dispersei os meus inimigos como o
vento dispersa o pó,
os pisei como se fossem a lama das ruas.
43 O Senhor me salvou dos conflitos dos
povos,
e me fez governante de nações.
Povos que eu não conhecia antes,
agora me servem.
44 Assim que me ouvem, me obedecem,
os que não me conheciam antes se submetem a mim agora.
45 Eles terão temor de mim,
e sairão dos seus esconderijos tremendo
de medo.
46 O SENHOR vive!
Bendita seja a minha rocha.
Louvado seja Deus, meu Salvador.
47 Deus castiga os meus inimigos
e os coloca debaixo do meu poder.
48 Ele me salva do meu inimigo;
me ajuda a vencer os que me atacam,
me salva do inimigo mais cruel.
49 Por isso louvo ao SENHOR entre as
nações,
e canto louvores ao seu nome.
50 Deus dá grandes vitórias a Davi, o rei
que ele escolheu.
A ele, e aos seus descendentes, Deus
mostra sempre a sua bondade.
Salmo

A glória de Deus
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

Os céus proclamam a glória de
19
Deus,
e o firmamento revela a obra das suas

mãos.
dia fala dessa glória ao dia
seguinte;
uma noite revela isso à outra noite.
3 Não se ouvem discursos, nem palavras,
nem se ouvem as suas vozes,
4 no entanto as suas vozes atravessam o
mundo inteiro,
2 Um

Salmo 19:14

as suas palavras chegam aos confins da
terra.
No céu, Deus fez um lugar para o sol
habitar.
5 Como um noivo, ele sai do seu lugar
cheio de alegria;
como um atleta, ele está cheio de força
para a corrida.
6 Ele sai correndo de uma ponta do céu
e atravessa o céu todo até chegar à outra
ponta,
nada na terra escapa ao seu calor.
7 A lei do SENHOR é perfeita
e dá vida nova.
Os mandamentos do SENHOR são dignos
de confiança,
transformam os simples em sábios.
8 As ordens do SENHOR são justas,
dão alegria ao coração.
As regras do SENHOR são boas,
mostram o caminho da vida.
9 O temor do SENHOR purifica,
e permanece para sempre.
As decisões do SENHOR são justas,
e são sempre corretas.
10 Os seus ensinos valem mais do que o
ouro, mais inclusive do que o ouro
puro;
eles são mais doces do que o mel, mais
inclusive do que o mel tirado do
favo.
11 Na verdade, os seus ensinos avisam os
seus servos de todos os perigos.
Os obedientes serão recompensados.
12 Quem pode conhecer todos os seus
erros?
Perdoe os pecados que eu cometo sem
saber.
13 Guarde-me de fazer aquilo que sei que
é pecado,
não deixe que o pecado domine a minha
vida.
Só assim poderei ser puro
e livre do pecado de rebelião.
14 O SENHOR é a minha rocha;
o Senhor é quem me salva.

Salmo 20:1
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Que as palavras que digo e todos os pensamentos que tenho
lhe deem prazer.
Salmo

Oração pelo rei
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

Que o SENHOR responda à
20dificuldades.
sua oração quando estiver em

Que o Deus de Jacó proteja você.
2 Que ele envie ajuda para você do seu
santo templo.
Que auxilie você do monte Sião.
3 Que se lembre das suas ofertas
e aceite os seus sacrifícios. Selah
4 Que Deus lhe dê tudo o que você deseja
e faça com que todos os seus planos se
realizem.
5 Cantaremos de alegria pela sua vitória.
Festejaremos com bandeiras erguidas
pelo que Deus fez.
Que o SENHOR satisfaça todos os seus
pedidos!
6 Agora sei que o SENHOR dará a vitória
ao seu rei escolhido.
Deus responde do seu céu santo ao seu
rei escolhido
e o salva com o seu grande poder.
7 Uns confiam nos seus carros de guerra,
outros nos seus cavalos;
mas nós confiamos no nome do SENHOR, nosso Deus.
8 Eles cairão na guerra,
mas nós sairemos vitoriosos.
9 SENHOR, dê a vitória ao rei;
nos responda quando pedirmos a sua
ajuda.
Salmo

Gratidão pela vitória
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

o rei está contente pela
21 SENHOR,
força que lhe dá,

Salmo 21:13

e se alegra na vitória que o Senhor lhe
concede.
2 O Senhor lhe deu tudo o que o seu
coração desejava,
não rejeitou o pedido dos seus lábios.
Selah
3 Abençoou o rei com grandes bênçãos,
colocou na sua cabeça uma coroa de
ouro puro.
4 Ele pediu ao Senhor pela sua vida
e o Senhor deu a ele uma vida longa e
eterna.
5 A sua salvação lhe trouxe glória,
o cobriu de majestade e honra.
6 O Senhor o aceitou na sua presença
e o abençoou, fez com que ele ficasse feliz para sempre.
7 O rei confia no SENHOR,
e, por causa do amor fiel do Altíssimo,
ele não será abalado.
8 O rei vencerá todos os seus inimigos,
é mais forte do que aqueles que o
odeiam.
9 Quando o Senhor aparecer diante
deles,
eles serão queimados como se estivessem num forno aceso.
Na sua fúria, o SENHOR os consumirá
com fogo.
10 Todos os seus filhos serão destruídos,
os seus descendentes serão expulsos da
terra.
11 Eles queriam fazer mal ao rei,
prepararam
tudo,
mas
nada
conseguiram.
12 Porque ele apontou o seu arco
e os fez fugir.
13 Mostre, ó SENHOR, a sua força!
Nós cantaremos louvores ao seu poder.

Salmo 22:1
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Salmo
Salve-me da morte
Ao diretor do coro. Pela melodia “A corça
da manhã”. Salmo de Davi.

Meu Deus, meu Deus,
22
por que me abandonou?
Por que está tão longe de me salvar?

Por que não ouve os meus lamentos?
2 Meu Deus, eu chamo pelo Senhor de
dia e de noite,
mas o Senhor não me ouve, não me dá
descanso.
3 O Senhor é santo,
rodeado pelos louvores de Israel!
4 Os nossos antepassados confiaram no
Senhor;
confiaram e o Senhor os livrou.
5 Pediram ajuda ao Senhor
e foram salvos;
confiaram no Senhor e não ficaram
desapontados.
6 Mas eu não sou homem,
sou um verme,
insultado e desprezado pelo povo.
7 Todos os que me veem me desprezam,
zombam de mim e abanam a cabeça com
desprezo.
8 Eles dizem:
“Peça ao SENHOR que o salve!
Que o SENHOR o salve,
já que o ama tanto”.
9 Mas foi o Senhor que me tirou do ventre da minha mãe,
foi o Senhor que me fez sentir seguro no
peito dela.
10 O Senhor tem sido o meu Deus desde
o dia em que nasci;
quando saí do ventre da minha mãe,
foram os seus braços que me seguraram.
11 Por isso, não me deixe,
porque o perigo está perto
*22:16

Salmo 22:23

e não tenho ninguém que me ajude.
12 Os meus inimigos me rodeiam como
touros,
como touros fortes de Basã, prontos para
me atacarem.
13 Rugem como leões,
abrem a boca como leões famintos.
14 Me sinto fraco, como água derramada
no chão.
Os meus ossos estão deslocados.
O meu coração tornou-se como cera
e se derrete dentro de mim.
15 A minha boca está seca como o pó,
a minha língua fica grudada ao céu da
minha boca.
O Senhor me deixou no pó, à beira da
morte.
16 Os maus me cercaram;
eles se aproximam como se fossem cães.
Eles prenderam as minhas mãos e os
meus pés
como se eu fosse um leão.*
17 Posso contar todos os meus ossos.
Os meus inimigos não tiram os olhos de
mim.
18 Repartem as minhas roupas entre eles
e jogam dados para ver quem fica com a
minha túnica.
19 SENHOR, não me deixe sozinho!
O Senhor é a minha força,
venha me ajudar depressa!
20 Salve-me da morte,
salve a minha vida destes cães.
21 Salve-me da boca do leão, e dos chifres
dos touros.
E o Senhor ouviu a minha oração!
22 Contarei ao meu povo o que fez,
no meio da assembleia cantarei os seus
louvores.
23 Louvem o SENHOR, todos aqueles que
o temem.
Deem-lhe toda a glória, todos os descendentes de Jacó.

Eles prenderam (…) leão Possível tradução do TM. Literalmente, “Como um
leão as mãos e os pés”. A LXX tem: “Me feriram as mãos e os pés”.
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Respeitem-no, todos os descendentes de
Israel.
24 Porque ele nunca se esquece dos pobres que estão sofrendo.
Nem se envergonha deles.
Quando o procuram, ele não se esconde
e quando o chamam, ele responde.
25 O SENHOR é a razão porque canto
louvores no meio da grande
assembleia.
No meio daqueles que o adoram
cumprirei as promessas que lhe fiz.
26 Todos os pobres,
venham comer até ficarem satisfeitos.*
Aqueles que buscam o SENHOR,
irão adorá-lo e viverão para sempre.
27 Que todas as nações
se lembrem do SENHOR e voltem para
ele.
Que todas as nações
se ajoelhem diante dele e o adorem.
28 Porque o SENHOR é rei,
ele reina sobre todas as nações.
29 Todos os fortes da terra, adorem-no,
ajoelhem-se diante dele, todos os que estão prestes a morrer
e os que já não têm vida.
30 Os nossos filhos servirão ao Senhor
e os que ainda não nasceram ouvirão
falar dele.
31 Cada geração contará aos seus filhos
tudo o que o Senhor fez.
Salmo

O bom pastor
Salmo de Davi.

é o meu pastor,
23 OnadaSENHOR
me faltará.

Salmo 24:4
2 Ele

me faz descansar em campos
verdes,
ele me leva para junto de águas
tranquilas.
3 Ele renova a minha vida.
Ele me guia por caminhos bons porque
ele é bom.
4 Mesmo que eu caminhe pelo vale mais
escuro,
não terei medo de nada,
porque o Senhor está comigo;
a sua vara e o seu cajado são a minha
proteção.
5 Ele prepara um banquete para mim
à vista dos meus inimigos.
O Senhor me recebeu com todas as honras†
e encheu o meu copo até transbordar.
6 A sua bondade e o seu amor
me acompanharão durante a minha
vida,
e voltarei sempre à casa do SENHOR
enquanto eu viver.
Salmo

A terra é do SENHOR

24

Salmo de Davi.

Toda a terra é do SENHOR,
o mundo e tudo o que nele existe.
2 Ele fundou o mundo sobre os mares,
e firmou os seus alicerces sobre as correntes do oceano.
3 Quem poderá subir ao monte do SENHOR‡?
Quem poderá entrar e adorar a Deus no
seu santo templo?
4 Só aquele que é justo e sincero,
que não adora os ídolos*

*22:26 venham (…) satisfeitos Quando alguém sacrificava ao SENHOR uma oferta
de comunhão, os pobres eram convidados e todos comiam com grande alegria. Ver
Lv 3.1-5 e Dt 14.29.
†23:5 O Senhor me recebeu (…) honras Literalmente, “O Senhor ungiu a minha
cabeça com óleo”.
‡24:3 monte do SENHOR Refere-se ao monte Sião, onde ficava o templo.
*24:4 que não adora os ídolos ou “o que não usa o meu nome para jurar falsamente”.
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e não faz promessas falsas.
5 Ele será abençoado pelo SENHOR,
e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça.
6 Essas são as qualidades de quem busca
a Deus,
de quem procura o Deus de Jacó. Selah
7 Atenção, portas,†
abram-se, portões eternos,
porque o Rei da Glória está entrando!
8 Quem é o Rei da Glória?
É o SENHOR Todo-Poderoso!
O SENHOR, guerreiro valente.
9 Atenção, portas,
abram-se, portões eternos,
porque o Rei de Glória está entrando!
10 Quem é o Rei da Glória?
É o SENHOR Todo-Poderoso!
Ele é o Rei da Glória! Selah

25

‡

Salmo
Confiança em Deus
De Davi.

1 SENHOR,

eu lhe entrego a
minha alma.
2 Ó meu Deus, confio no Senhor,
não deixe que me humilhem,
nem que os meus inimigos se riam de
mim.
3 Quem crê no Senhor nunca será
vencido;
mas os traidores serão vencidos
e ficarão sem nada.
4 SENHOR, mostre-me os seus caminhos.
Ensine-me o que devo fazer.
5 Guie-me e ensine-me a sua verdade,
porque o Senhor é o meu Salvador
e no Senhor ponho sempre a minha
esperança.
†24:7
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6 Lembre-se,

ó SENHOR,
de ser bom comigo e ter compaixão,
como sempre teve.
7 Esqueça, ó SENHOR, os pecados
que cometi na minha juventude, quando
era rebelde.
Mostre-me a sua bondade,
lembre-se de mim com amor.
8 O SENHOR é bom e justo,
por isso ensina o caminho verdadeiro
aos pecadores.
9 Ele guia os humildes pelo bom
caminho,
e ensina-lhes a viver à sua maneira.
10 O SENHOR mostra sempre o seu amor
e a sua lealdade
àqueles que seguem os mandamentos da
sua aliança.
11 SENHOR, os meus pecados são
muitos;
perdoe-me, porque é um Deus misericordioso¶.
12 O SENHOR guia os que o temem e
respeitam;
lhes ensina o caminho que devem seguir.
13 Eles serão felizes,
e os seus filhos herdarão a terra.
14 O SENHOR é amigo daqueles que o
temem;
Ele lhes ensina fielmente a sua aliança.
15 Eu procuro sempre o SENHOR,
porque é ele que sempre me salva do
perigo.§
16 Ó meu Deus, olhe para mim e tenha
compaixão de mim,
porque estou só e muito triste.
17 Liberte-me das minhas angústias,
e tire-me de todos os perigos.
18 Veja todo o meu sofrimento
e perdoe todos os meus pecados.

Atenção, portas Literalmente, “Levantem a cabeça, portões!”
Salmo alfabético ou acróstico. No texto hebraico, cada versículo deste salmo
é organizado por ordem alfabética. Ver nota no Salmo 9.
¶25:11 porque (…) misericordioso Literalmente, “pelo seu nome” Ver Êx 34.6,7.
§25:15 ele (…) do perigo Literalmente, “ele tira os meus pés da armadilha”.
‡25:0

Salmo 25:19
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19 Olhe

os muitos inimigos que tenho,
que me odeiam e querem me fazer mal.
20 Proteja-me e salve-me.
Confio no Senhor, não me deixe ficar
envergonhado.
21 Dependo do Senhor,
que a sua honestidade e bondade me
protejam.
22 Ó meu Deus, salve a Israel
de todos os seus inimigos.
Salmo

Oração da pessoa inocente

26

De Davi.

SENHOR, julgue-me,
veja que tenho vivido com
honestidade;
SENHOR, veja que sempre confiei no
Senhor.
2 Examine
os
meus
sentimentos,
SENHOR,
ponha à prova os meus pensamentos
mais profundos.
3 Nunca me esqueço do seu amor
e sou fiel em todos os meus passos.
4 Não me junto com os que procuram
fazer mal;
não gosto de gente hipócrita.
5 Detesto e evito a companhia dos
perversos
e não me junto aos criminosos.
6 SENHOR, lavo as mãos para declarar
que sou inocente,
para me aproximar do seu altar.
7 Canto hinos de gratidão
e conto a todos os seus atos
maravilhosos.
8 Ó SENHOR, eu amo estar em sua casa,
no lugar que está cheio da sua glória.
9 Não me dê o castigo dos pecadores,
nem tire a minha vida quando o Senhor
castigar os maus.
10 Eles estão sempre planejando fazer
mal aos outros,
sempre enganando as pessoas.

Salmo 27:8
11 Mas

eu levo uma vida honrada.
Por isso, peço que tenha compaixão de
mim e me salve.
12 Estou salvo de todo perigo
quando o louvo, ó SENHOR, no meio de
toda a assembleia.
Salmo

O SENHOR cuida de mim
De Davi.

O SENHOR é a minha luz e a
27
minha salvação,
de quem terei medo?

O SENHOR defende a minha vida,
quem me fará tremer?
2 Ainda que os maus me ataquem
e queiram me matar,
ainda que eles, os meus inimigos, venham contra mim,
serão eles que vão tropeçar e cair.
3 Não terei medo mesmo que um exército
me cerque,
confiarei em Deus mesmo que declarem
guerra contra mim.
4 Só uma coisa pedi ao SENHOR;
isto é o que mais quero:
viver na casa do SENHOR
todos os dias da minha vida,
para ter uma visão da glória do SENHOR
e falar com ele no seu templo.
5 Ele me protegerá nos dias de perigo,
ele me esconderá em sua casa.
Ele me colocará no alto de uma rocha,
onde ninguém poderá chegar.
6 O SENHOR me ajudará a vencer
os inimigos que me cercam.
Assim, com alegria, oferecerei sacrifícios
no seu templo
e cantarei em sua honra.
7 SENHOR, ouça-me quando chamo pelo
Senhor,
tenha compaixão de mim e me responda.
8 Quero conversar de todo o coração com
o SENHOR,
estou aqui para adorá-lo.

Salmo 27:9
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9 Não

se afaste de mim,
não ignore o seu servo.
Meu Deus, o Senhor é o meu Salvador.
Não me abandone,
não me deixe sozinho.
10 Ainda
que os meus pais me
abandonem,
o SENHOR tomará conta de mim.
11 Ó SENHOR, ensine-me a viver segundo a sua vontade.
Guie-me pelo caminho seguro;
ajude-me porque tenho inimigos.
12 Não permita que os meus inimigos me
vençam,
porque são muitos os que dizem mentiras ao meu respeito
e querem me fazer mal.
13 Mas eu tenho a certeza de que irei ver
a bondade do SENHOR ainda nesta vida.
14 Portanto, aguardem,
confiem no SENHOR!
Sejam fortes e corajosos!
Esperem pela ajuda do SENHOR.
Salmo

Pedido de ajuda

Salmo 29:3

e, ao mesmo tempo, querem lhe fazer
mal.
4 Dê-lhes o castigo que merecem,
castigue-os com o mal que fazem aos
outros.
Faça a eles o mesmo que eles querem
fazer aos outros;
dê-lhes o castigo que merecem.
5 Eles não se importam com o que o SENHOR faz,
nem com as suas obras maravilhosas,
por isso, o Senhor os destruirá,
e os destruirá para sempre.
6 Bendito seja o SENHOR
porque respondeu às minhas súplicas.
7 O SENHOR é quem me dá a força e
quem me defende.
O meu coração está cheio de alegria
porque ele me ajudou,
a ele canto louvores.
8 O SENHOR dá força ao seu povo
e protege o seu rei escolhido.
9 Salve o seu povo!
Abençoe os que lhe pertencem!
Como um pastor, guie-os e cuide deles
para sempre!
Salmo

Salmo de Davi.

Ó SENHOR, minha rocha de pro28
teção, eu peço a sua ajuda.
Não tampe os seus ouvidos quando eu

orar.
Se não me responder,
serei como os mortos, que descem à
sepultura.
2 Escute-me quando pedir que me ajude,
quando elevar as minhas mãos na direção do seu santo templo.
3 Não me castigue juntamente com os
maus,
com os que praticam o mal.
Eles falam de paz ao seu próximo,
*29:1

Glória a Deus!
Salmo de Davi.

Louvem o SENHOR, ó seres celes29
tiais !
Atribuam ao SENHOR a glória e o poder
*

que lhe pertence!
o glorioso nome do SENHOR;
Adorem o SENHOR no esplendor do seu
templo.
3 A voz do SENHOR ressoa sobre o mar;
o Deus glorioso faz trovejar sobre o
oceano;
o SENHOR troveja sobre as muitas
águas.
2 Louvem

seres celestiais Literalmente, “filhos de Deus”. Provavelmente se refere aos
anjos de Deus, os quais são descritos aqui como se fossem sacerdotes adorando-o no
céu.

Salmo 29:4
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4A

voz do SENHOR é poderosa;
a voz do SENHOR é gloriosa.
5 A voz do SENHOR quebra os cedros;
o SENHOR quebra os cedros do Líbano.
6 Ele sacode os montes:
faz o Líbano saltar como um bezerro,
o Siriom* como um touro selvagem.
7 A voz do SENHOR faz brilhar os
relâmpagos,
8 a voz do SENHOR faz tremer o deserto,
a voz do SENHOR faz tremer o deserto
de Cades†.
9 A voz do SENHOR faz torcer as árvores
mais fortes,
e derruba todas as folhas da floresta.
No seu templo todos louvam a sua glória.
10 O SENHOR está no seu trono, sobre as
águas do céu;
o SENHOR vai reinar para sempre.
11 O SENHOR dá força ao seu povo,
o SENHOR abençoa o seu povo com a
paz.
Salmo

Louvor e ação de graças
Cântico para a dedicação do
templo. Salmo de Davi.

SENHOR, eu o louvarei porque
30
me tirou do perigo.
Eu o louvarei porque não deixou que

os meus inimigos se alegrassem da
minha desgraça.
2 SENHOR, meu Deus, pedi a sua ajuda
e o Senhor me curou.
3 O SENHOR me tirou da morte‡;
estava já no túmulo e o Senhor me fez
viver.
4 Cantem louvores ao SENHOR todos os
que lhe são fiéis,
Louvem o seu santo nome.
*29:6

Salmo 31:2
5A

sua ira só dura um instante,
mas a sua bondade dura toda a vida.
O choro vem de noite,
mas a alegria vem de manhã.
6 Eu pensava que estava muito seguro,
que nada poderia me vencer.
7 Pensava isso, ó SENHOR, porque enquanto é bom comigo,
me deixa firme como uma montanha.
Mas quando se desvia de mim,
fico cheio de medo.
8 Pedi ajuda ao SENHOR,
implorei a sua compaixão.
9 Disse ao Senhor: Se eu morrer,
se descer à sepultura, não ganhará nada
com isso.
Se eu virar pó, não poderei louvá-lo
mais,
nem falar das coisas boas que faz.
10 SENHOR, ouça a minha oração, tenha
compaixão de mim.
Ajude-me, SENHOR!
11 Então mudou a minha tristeza em
dança.
Tirou as minhas roupas de luto e me
vestiu de alegria.
12 Assim, ó SENHOR, meu Deus, eu o
louvarei com todo o meu ser,
eu o louvarei para sempre.
Salmo

Salve-me, Senhor
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

No
SENHOR
procuro
31
proteger,
nunca deixe que me envergonhem.

me

Livre-me dos meus inimigos, porque o
Senhor é justo.
2 Ouça a minha oração,
venha me salvar depressa.

Siriom ou “monte Hermom”.
deserto de Cades Um deserto que existe na Síria. Também pode significar “o
deserto santo”.
‡30:3 morte Literalmente, “Sheol”.
†29:8

Salmo 31:3

Peço ao Senhor que seja o meu protetor,
o meu abrigo,
a fortaleza onde posso me salvar.
3 Pois o Senhor é a minha rocha e a
minha fortaleza.
Para glória do seu nome, guie-me e
conduza-me.
4 Não me deixe cair na armadilha que
prepararam contra mim,
pois o Senhor é o meu refúgio.
5 SENHOR, nas suas mãos entrego o meu
espírito.
Salve-me, ó Deus fiel.
6 Detesto aqueles que adoram ídolos
falsos;
eu, porém, confio no SENHOR.
7 O seu grande amor me enche de alegria
e júbilo,
porque viu o meu sofrimento
e conheceu a minha angústia.
8 Não me entregou nas mãos dos meus
inimigos,
o Senhor me deu um lugar onde estou
seguro.
9 SENHOR, tenha compaixão de mim,
estou desesperado.
Os meus olhos estão cansados de tanto
chorar,
me dói todo o corpo.
10 A minha vida está cheia de tristeza,
passo o tempo me queixando.
As minhas aflições me tornam fraco,
e o meu corpo já não aguenta mais.
11 Os meus inimigos me desprezam e os
meus vizinhos também.
Os meus parentes têm medo de mim;
fogem de mim quando me encontram na
rua.
12 Todos se esqueceram de mim,
é como se eu tivesse morrido,
ou como se fosse um prato quebrado.
13 Escuto o que dizem em voz baixa contra mim,
e sinto uma angústia terrível.
Juntam-se, fazem planos contra mim,
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querem me matar.
14 Mas eu confio no SENHOR,
e digo: “O Senhor é o meu Deus”.
15 A minha vida está nas suas mãos;
salve-me dos meus inimigos e daqueles
que me perseguem.
16 Por favor, receba-me bem porque sou
seu servo.
Salve-me pelo seu amor.
17 SENHOR, pedi que me ajudasse
e sei que vai me ajudar.
Mas os maus ficarão envergonhados
e descerão em silêncio para a sepultura.
18 Que sejam silenciados os lábios
mentirosos,
os lábios que desafiam os justos, com arrogância e desprezo.
19 O
Senhor tem muitas bênçãos
reservadas
para aqueles que o honram.
O Senhor as preparou e à vista de todos,
para dá-las àqueles que confiam no Senhor para sua proteção.
20 O Senhor aceita os justos no seu santo
templo
para escondê-los daqueles que lhes
querem fazer mal.
O Senhor os protege dos ataques daqueles que os odeiam.
21 Louvem o SENHOR,
porque o seu amor fiel é maravilhoso.
Ele é a fortaleza nos momentos difíceis.
22 Tinha medo e disse:
“Deus não pode me ver”.
Mas quando pedi que me ajudasse,
ele ouviu o meu pedido!
23 Amem o SENHOR, todos os que
seguem a Deus fielmente.
O SENHOR protege os fiéis,
mas dá aos orgulhosos o castigo que
merecem.
24 Sejam fortes e corajosos,
todos vocês que confiam na ajuda do
SENHOR.

Salmo 32:1
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Salmo
Confissão e perdão
De Davi. Poema de Sabedoria*.

Feliz é a pessoa que foi perdoada
32
pelo mal que fez,
e que os seus pecados foram apagados.
2 Feliz

é a pessoa que o SENHOR considera inocente,
a pessoa em quem não há maldade.
3 Enquanto eu não confessei os meus
pecados,
o meu corpo ficava fraco
e cheio de dores.
4 O Senhor me castigava de dia e de
noite,
e eu estava abatido como terra seca no
verão. Selah
5 Então, SENHOR, confessei os meus
pecados
e não escondi os meus erros,
confessei as minhas culpas,
e o Senhor me perdoou. Selah
6 Por isso, todos os seus fiéis seguidores
devem orar ao Senhor.
E quando estiverem em grandes dificuldades, nenhum mal lhes acontecerá.
7 O Senhor é o meu refúgio,
me protege do perigo.
À minha volta, todos cantam com alegria
pela sua salvação. Selah
8 “Vou ensinar a você e lhe mostrar o
caminho que deve seguir.
Olharei por você e serei o seu
conselheiro.
9 Não seja como o cavalo ou o burro,
que não têm entendimento,
e precisam ser controlados com freios e
rédeas,

Salmo 33:10

para não fugirem de você”.
10 Os maus sofrem muitas coisas,
mas o amor fiel do SENHOR protege
aqueles que confiam nele.
11 Por isso, alegrem-se e sejam felizes no
SENHOR.
Cantem com alegria todos vocês que são
sinceros e honestos.
Salmo
Cantem ao SENHOR

Que os justos cantem com alegria
33
ao SENHOR.
Fica bem, aos bons, louvarem a Deus.
2 Louvem

o SENHOR com harpa,
Cantem a ele salmos com lira de dez
cordas.
3 Louvem-no com um cântico novo†;
Toquem harpa e cantem bem alto.
4 Porque a palavra do SENHOR é
verdadeira,
ele é fiel em tudo o que faz.
5 Ele ama a retidão e a justiça.
O amor fiel do SENHOR enche toda a
terra.
6 Por meio da sua palavra, o SENHOR fez
os céus,
pelo sopro da sua boca foram feitas as
estrelas.
7 Deus amontoou as águas do mar,
e colocou o oceano no seu lugar.
8 Que toda a terra respeite o SENHOR,
que todos os habitantes do mundo
tremam diante dele.
9 Porque ele falou e aconteceu,
deu uma ordem e ela foi cumprida.
10 O SENHOR desfaz os planos das
nações,
arruína os projetos dos povos.

*32:0 Poema de Sabedoria Literalmente, “Masquil”. Não se sabe ao certo o
significado do termo hebraico. A forma verbal tem a ver com “ser sábio, prudente”.
O termo também aparece no cabeçalho dos seguintes salmos: 32, 42, 44, 45, 52-55,
74, 78, 88, 89 e 142, e também no Sl 47.7.
†33:3 Quando Deus fazia algo maravilhoso, o povo de Israel compunha cânticos
louvando-o pelo seus feitos.

Salmo 33:11
11 Mas

as decisões do SENHOR permanecem para sempre,
os seus planos, por todas as gerações.
12 Feliz é a nação que tem o SENHOR
como seu Deus,
feliz o povo que ele escolheu para ser
dele.
13 O SENHOR olha para a terra do céu,
ele vê toda a humanidade.
14 Do seu trono,
ele observa os habitantes da terra.
15 Foi ele que formou a mente do ser
humano,
e vê tudo o que fazem.
16 O rei não se salva
por causa dos muitos soldados que tem,
nem os guerreiros ganham
por causa da sua força.
17 Os cavalos não garantem a vitória,
apesar da sua força, não são eles que
livram da morte.
18 É o SENHOR que protege os fiéis.
É ele que cuida daqueles que confiam no
seu amor fiel.
19 Ele os salva da morte,
dá vida a eles mesmo no tempo de fome.
20 Nós confiamos no SENHOR para nos
ajudar,
porque ele é o nosso apoio e o nosso
protetor.
21 Ele é quem nos dá toda a alegria;
confiamos nele, porque ele é verdadeiro.
22 SENHOR, que o seu amor fiel esteja
conosco,
pois confiamos no Senhor.

*34:0
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34

*

Salmo
O SENHOR é fiel

Salmo de Davi, quando ele fingiu estar
maluco e Abimeleque o mandou embora.
1 Louvarei

o SENHOR em todo
momento,
terei sempre um cântico de louvor na
minha boca.
2 O SENHOR é a glória da minha vida!
Os necessitados que ouçam e se alegrem!
3 Exaltem o SENHOR comigo!
Louvemos o seu nome juntos!
4 Eu pedi ajuda ao SENHOR e ele me
respondeu,
ele me salvou de todos os meus medos.
5 Aqueles que olharem para ele ficarão
radiantes de alegria,
nunca ficarão desiludidos.
6 Eu estava aflito, pedi ajuda ao
SENHOR,
e ele escutou e me livrou de todos os
meus perigos.
7 O anjo do SENHOR monta o seu
acampamento
em volta daqueles que o temem
e os protege de todo perigo.
8 Provem, vejam como o SENHOR é
bom!
Feliz é aquele que se protege nele.
9 Temam ao SENHOR, vocês que são os
seus santos,
porque nada falta aos que o temem.
10 Até os mais ricos† passam fome,
porque lhes falta comida.
Mas nada faltará
àqueles que procuram a ajuda do
SENHOR.
11 Venham, meus filhos, escutem.
Eu lhes ensinarei a temer o SENHOR.

Salmo alfabético ou acróstico. No texto hebraico, cada versículo deste salmo
é organizado por ordem alfabética. Ver nota no Salmo 9.
†34:10 ricos Segundo a LXX, a versão siríaca e a Vulgata latina. O TM tem: “leões”.

Salmo 34:12
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12 Quem

ama a vida
e deseja ter uma vida feliz,
13 tenha cuidado para não falar mal de
ninguém
e para não mentir.
14 Afaste-se do mal e faça o bem;
procure a paz e não desista até alcançála.
15 O SENHOR cuida dos justos
e ouve as suas orações.
16 Mas o SENHOR se opõe aos injustos;
eles morrem e serão esquecidos
imediatamente.
17 Os justos oram ao SENHOR e serão
ouvidos.
Ele os salvará de todos os perigos.
18 O SENHOR está pronto para ajudar os
que sofrem,
ele salva os que perderam a esperança.
19 Se alguém é justo, pode passar por
muitas dificuldades,
mas o SENHOR o livra de todas elas.
20 Ele o protege completamente;
nenhum dos seus ossos será quebrado.
21 Os maus serão destruídos pela sua
própria maldade,
os inimigos dos justos serão castigados.
22 O SENHOR protege a vida dos seus
servos,
e os que procuram a sua proteção não
serão condenados.
Salmo

Salve-me dos meus inimigos
De Davi.

SENHOR, ataque os que
35
atacam,
lute contra os que lutam comigo.

me

2 Pegue

os seus escudos, o grande e o
pequeno,
levante-se e venha me ajudar.
3 Empunhe a sua lança e o seu machado
contra os meus perseguidores.
*35:13

Quando (…) morreu Ver v14.

Salmo 35:15

Acalme a minha alma, diga a ela que
vem para salvá-la.
4 Que sejam humilhados e castigados os
que querem me matar.
Que fujam envergonhados os que
querem me fazer mal.
5 Que sejam levados para longe como folhas levadas pelo vento,
que o anjo do SENHOR os expulse.
6 Que o caminho por onde escapam seja
escuro e escorregadio
e que sejam perseguidos pelo anjo do
SENHOR.
7 Porque, sem motivo, armaram uma armadilha contra mim,
cavaram um poço para eu nele cair.
8 Que sejam castigados subitamente,
que sejam presos na sua própria
armadilha
e que caiam no poço que cavaram.
9 Então ficarei cheio de alegria pelos atos
que o SENHOR fez,
e feliz porque ele me salvou.
10 E direi com toda a minha força:
“SENHOR, não há Deus como o Senhor!
O Senhor salva os necessitados daqueles
que os querem oprimir,
os pobres e os necessitados daqueles que
os querem explorar”.
11 Os maus me odeiam
e me acusam de crimes que não cometi.
12 Eles me pagam o bem com o mal,
e me causam tristeza e dor.
13 Mas, quando eles estavam doentes,
me vesti com roupas de luto,
e, na minha tristeza, jejuei e orei por
eles.
Quando um deles morreu,*
14 chorei como se fosse por um amigo ou
irmão.
Fiquei triste e de luto como se fosse pela
minha mãe.
15 Mas, quando eu caí, riram e se juntaram para me atacar.

Salmo 35:16

Não pararam de me atacar, me bateram
pessoas que eu nem conhecia.
16 Eles me desprezaram e me insultaram
cruelmente;
estavam cheios de fúria e de ódio.
17 SENHOR, quanto tempo vai ficar olhando sem fazer nada?
Salve a minha vida, não tenho mais
nada.
Salve-me dos que rugem como leões,
dos que querem me destruir.
18 Louvarei
o Senhor na grande
assembleia,
o exaltarei entre a multidão.
19 Não permita que estes meus inimigos mentirosos continuem rindo de
mim.
Não deixe que me ataquem sem motivo.
Me odeiam e fazem planos contra mim,
mas não ficarão sem castigo.*
20 Falam de paz,
quando na realidade fazem planos para
atacar as pessoas.
21 Da sua boca saem acusações falsas.
Dizem: “Vimos o mal que o Senhor fez”.
22 Mas o SENHOR sabe da verdade.
Não continue calado, Senhor,
não me abandone.
23 Desperte, meu Deus,
levante-se e defenda-me,
meu Senhor.
24 SENHOR, meu Deus, faça-me justiça.
Não deixe que se riam de mim.
25 Não os deixe pensar que conseguiram
fazer o que queriam,
não permita que digam que me
venceram.
26 Sejam humilhados e envergonhados
todos os que se alegram com a minha
desgraça.
Faça com que os meus inimigos
sejam cobertos de vergonha e desgraça.

*35:19
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Salmo 36:7
27 Que

se encham de alegria os que me
apoiam.
Que eles digam sempre que o SENHOR é
maravilhoso;
ele deseja o melhor para o seu servo.
28 Então direi a todos que o Senhor é
justo
e o louvarei o dia inteiro.
Salmo

O amor fiel de Deus
Ao diretor do coro. De
Davi, servo do Senhor.

Há uma voz no fundo do coração
36
do perverso
que lhe diz para fazer o que é errado.
Ele não teme,
nem respeita a Deus.
2 Mentem a si mesmos;
não veem as suas faltas,
e por isso não se sentem mal com o que
fazem.
3 As suas palavras são só maldades e
traições;
deixaram de ser sensatos e de fazer o
bem.
4 Quando se vão deitar,
planejam o mal que querem fazer.
No dia seguinte se levantam prontos
para fazer o mal
e não param de fazê-lo.
5 Mas o seu amor, SENHOR, chega até ao
céu,
a sua fidelidade, até às nuvens.
6 A sua justiça é grande como as mais altas montanhas;
as suas decisões, profundas como o
oceano.
O SENHOR protege os seres humanos e
os animais.
7 Não há nada mais precioso do que o seu
amor.

Me odeiam (…) sem castigo Literalmente, “piscarão os olhos sem castigo os
que me odeiam?”
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Os seres humanos procuram proteção
debaixo das suas asas.
8 Eles se alegram com tudo o que há de
bom na sua casa,
e deixa que eles bebam do seu rio
maravilhoso.
9 O Senhor é a fonte que dá vida
e a luz que nos ilumina.
10 Mostre o seu amor aos que o
conhecem
e a sua justiça aos que são sinceros.
11 SENHOR, não me deixe cair na armadilha dos orgulhosos,
nem permita que me façam fugir deles.
12 Daqui posso ver que os maus estão
caídos,
lançados ao chão, nunca mais poderão
se levantar.
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Salmo

O destino dos bons e dos maus
1 Não

De Davi.

deixe que os maus o
irritem,
nem tenha inveja deles.
2 Eles murcharão como o capim,
secarão como a erva verde.
3 Confie no SENHOR, faça o bem
e viverá em paz,
na terra que Deus lhe deu.
4 Procure a sua felicidade confiando no
SENHOR,
e ele lhe dará tudo o que deseja.
5 Coloque a sua vida nas mãos do
SENHOR,
confie nele e ele irá ajudá-lo.
6 Como o sol é visto ao meio-dia,
também verão as suas boas obras
e que a sua causa é justa.
7 Confie no SENHOR, coloque a sua esperança no que ele faz,
*37:0

Salmo 37:21

e não tenha inveja da riqueza dos maus.
8 Não se irrite nem fique furioso,
não deixe que a sua ira também o leve a
fazer o mal.
9 Porque os maus serão destruídos,
mas os que confiam no SENHOR receberão a terra prometida.
10 Dentro de pouco tempo os maus
deixarão de existir;
por mais que os procure, não os irá
encontrar.
11 Mas os humildes receberão a terra,
os pobres terão felicidade e paz.
12 Os maus estão sempre fazendo planos
contra os justos,
olham para eles com ódio.
13 Mas o SENHOR se ri deles,
porque sabe que o seu castigo não
demorará.
14 Os maus empunham a espada e
preparam o arco
para matar os pobres e os necessitados,
para assassinarem os honestos.
15 Mas os seus arcos serão quebrados,
e os seus corações serão atravessados
pelas suas próprias espadas.
16 Melhor é o pouco que o justo tem
do que todas as riquezas dos maus.
17 Porque o poder dos maus será
quebrado,
mas o SENHOR apoia os que praticam o
bem.
18 O SENHOR sabe quem são os bons
e a herança deles existirá para sempre.
19 Eles não sofrerão quando chegarem os
maus momentos,
e terão comida quando houver fome.
20 Mas os maus serão destruídos,
os inimigos do SENHOR serão como as
flores do campo que morrem,
como a fumaça que desaparece.
21 Os maus pedem dinheiro emprestado
e nunca pagam as dívidas.

Salmo alfabético ou acróstico. No texto hebraico, cada versículo deste salmo
é organizado por ordem alfabética. Ver nota no Salmo 9.
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Mas os justos têm compaixão dos outros
e são generosos.
22 Aqueles a quem o SENHOR abençoa
receberão a terra como herança,
mas os que ele amaldiçoa serão
destruídos.
23 Quando a nossa vida agrada ao
SENHOR,
ele nos mostra o caminho para não
cairmos.
24 Se tropeçarmos, não cairemos,
porque o SENHOR estará ao nosso lado
para nos dar a mão.
25 Já vivi muitos anos,
mas nunca vi o justo desamparado,
nem os seus filhos pedindo comida.
26 O justo está sempre disposto a dar,
sem esperar nada em troca,
e os seus filhos são uma bênção.
27 Afaste-se do mal, faça o bem
e viverá em paz na terra, para sempre.
28 Pois o SENHOR ama os que fazem o
bem,
e nunca abandona os fiéis.
Os fiéis serão sempre protegidos,
mas os filhos dos maus serão expulsos
das suas terras.
29 Os justos herdarão a terra
e viverão nela para sempre.
30 O justo fala com sabedoria
e as suas decisões são justas.
31 O justo traz no coração a lei de Deus,
e caminha com segurança.
32 Mas o mau está sempre à espreita
para matar o bom.
33 No entanto, o SENHOR não abandona
o bom nas mãos do mau,
ele não deixa que o justo seja condenado.
34 Confiem na ajuda do SENHOR
e continuem fazendo o que ele quer.
Deus protege os justos e lhes dará a terra,
mas os maus serão destruídos.
35 Uma vez conheci um homem poderoso
e cruel.
Como a uma árvore grande e forte,
parecia que tudo ia bem com ele.
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Salmo 38:11
36 Mas

um dia deixei de vê-lo,
ele desapareceu, nunca mais o encontrei.
37 Sigam o exemplo dos bons e das pessoas honestas,
e terão um futuro cheio de paz.
38 Mas os criminosos serão destruídos.
A sua descendência deixará de existir.
39 O SENHOR salva os justos,
lhes dá força nos momentos difíceis.
40 O SENHOR ajuda os justos e os salva
do perigo.
Deus protege os bons dos maus,
porque eles confiam nele.
Salmo

Oração do doente
Salmo de Davi. Como recordação.

SENHOR, não me repreenda na
38
sua ira,
nem me castigue no seu furor.
2O

Senhor me feriu com as suas setas
e me atirou por terra com a sua mão.
3 Por causa do seu castigo,
todo o meu corpo está doente.
Por causa do meu pecado,
todos os meus ossos sofrem.
4 Os
meus pecados me sufocam
completamente,
eles pesam mais do que eu posso
suportar.
5 Por pecar e não ter juízo,
as minhas feridas apodrecem e cheiram
mal.
6 Ando abatido e deprimido,
choro o dia inteiro.
7 Estou muito doente,
queimando de febre.
8 Estou abatido e desanimado,
a minha ansiedade me faz gritar.
9 SENHOR, sabe o que desejo,
pois ouve todos os meus lamentos.
10 O meu coração bate depressa,
estou fraco, mal consigo ver.
11 Os meus amigos já não se aproximam
de mim por causa da minha doença.

Salmo 38:12
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Até a minha família foge de mim.
12 Os meus inimigos preparam armadilhas para me destruir,
passam o dia falando mal de mim.
13 Mas eu me faço de surdo e os ignoro,
finjo que sou mudo e nada digo.
14 Sou como aquele que não ouve
e não pode se defender.
15 SENHOR, eu confio no Senhor,
meu Deus, o Senhor é quem me defende.
16 Não permita que os meus inimigos se
alegrem com a minha desgraça,
nem celebrem a minha queda.
17 Estou prestes a cair,
a dor não me deixa.
18 Confesso a minha culpa,
o meu pecado me deixa angustiado.
19 Os meus inimigos são fortes,
são muitos os que me odeiam sem razão.
20 Eles me pagam o bem com o mal,
se voltam contra mim,
porque me esforço por fazer o bem.
21 SENHOR, não me abandone.
Meu Deus, não fique longe de mim,
22 venha depressa e ajude-me.
O Senhor é o meu salvador.
Salmo

A vida é breve
Ao diretor do coro,
Jedutum*. Salmo de Davi.

Eu disse: “Terei cuidado com o
39
que fizer,
e não pecarei com as minhas palavras;

manterei a minha boca fechada
quando estiver rodeado pelos maus”.
2 Por isso, fiquei calado,
em silêncio, sem dizer nada.
Mas me sentia cada vez pior.
3 O meu coração ardia,
e quanto mais pensava, mais quente
ficava.

Salmo 39:13

Então eu disse:
4 “SENHOR, fale o que será de mim,
quantos dias ainda viverei.
Deixe-me saber quanto tempo ainda me
falta.
5 A vida que me deu é muito curta.
Para o Senhor a minha vida dura poucos
dias.
O ser humano não é mais que um sopro.
Selah
6 “A vida do ser humano é como uma
sombra;
desaparece rapidamente.
Não lhe serve de nada juntar riquezas,
pois não sabe quem é que vai ficar com
elas.
7 “E agora, Senhor, que posso esperar?
Só o Senhor é a minha esperança!
8 Salve-me de todos os meus pecados.
Não deixe que os insensatos se riam de
mim.
9 Estou calado, não digo nada,
porque foi o Senhor quem me fez sofrer.
10 Pare de me castigar,
estou quase morrendo.
11 O
Senhor corrige o homem,
castigando-o quando ele peca,
e destrói como a traça aquilo que ele
mais gosta.
Na verdade, o ser humano é apenas um
sopro. Selah
12 “SENHOR, ouça a minha oração!
Escute os meus lamentos!
Não ignore as minhas lágrimas!
Como um viajante de passagem por esta
vida,
eu dependo do Senhor.
Tal como os meus antepassados, estou
nas suas mãos.
13 Pare de me castigar,
para que eu possa morrer em paz”.

*39:0 Jedutum Um dos três músicos mais importantes do templo. Ver 1Cr 9.16;
16.38-42.
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Salmo
Um cântico novo
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

Coloquei toda a minha confiança
40
no SENHOR.
Gritei por socorro, e ele se inclinou e me

ouviu.
me levantou do poço da morte,
cheio de lama,
e me colocou sobre uma rocha firme,
onde posso andar com segurança.
3 O SENHOR pôs um cântico novo na
minha boca,
um cântico de louvor.
Muitos louvarão a Deus e decidirão pôr
a sua confiança nele
ao verem o que ele fez.
4 Feliz é a pessoa que põe a sua confiança
no SENHOR
e não procura a ajuda dos ídolos,
nem se volta para os falsos deuses.*
5 Ó SENHOR, meu Deus,
fez tanto por nós.
Os seus planos são maravilhosos!
Não há ninguém como o Senhor!
Gostaria de anunciar e de proclamar todas as suas maravilhas,
mas são tantas, que não sou capaz.
6 O SENHOR me fez entender isto†:
não são os sacrifícios e as ofertas de
cereais que lhe dão prazer.
O Senhor não nos pediu sacrifícios
queimados e ofertas pelo pecado.
7 Então eu disse: “Aqui estou,
pronto para fazer o que está escrito sobre
mim no livro”.
8 Tenho grande alegria em fazer a sua
vontade, ó meu Deus,
tenho a sua lei no meu coração.
2 Ele

*40:4

Salmo 40:17
9 Proclamei

a notícia da sua salvação‡ a
todos na grande assembleia.
E o SENHOR sabe que nunca deixarei de
anunciar isso.
10 SENHOR, não tenho guardado para
mim mesmo a notícia da sua
salvação.
Tenho falado da sua fidelidade e da sua
salvação.
Não escondi o seu amor
nem a sua verdade na grande
assembleia.
11 Ó SENHOR, nunca deixe de ter compaixão de mim,
que o seu amor fiel e a sua fidelidade
sempre me protejam.
12 Estou rodeado de dificuldades,
os meus pecados me alcançaram e já não
posso escapar mais.
Os meus pecados são mais do que o
número dos meus cabelos,
estou sem nenhuma força.
13 SENHOR, por favor, salve-me.
SENHOR, venha me ajudar depressa.
14 Que os que querem me matar
sejam humilhados e envergonhados.
Que aqueles que querem me fazer mal
fujam sem conseguir nada.
15 Que os que zombam de mim
voltem para trás envergonhados.
16 Mas que os que procuram a sua ajuda
encontrem alegria e felicidade.
Que aqueles que amam a sua salvação
possam louvá-lo dizendo:
“Grande é o SENHOR!”
17 Senhor, tenha compaixão de mim,
pois eu sou pobre e indefeso.
Ó meu Deus, o Senhor é quem me salva
e me protege,
por favor, venha depressa.

dos ídolos (…) os falsos deuses ou “dos orgulhosos (…) nem dos mentirosos”.
me fez entender isto Alguns manuscritos da LXX, e Hb 10.5, dizem “preparou
um corpo para mim”.
‡40:9 salvação Literalmente, “justiça”.

†40:6
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Salmo
Deus ajuda os que ajudam os outros
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

Felizes são aqueles que se inter41
essam pelos pobres!
O SENHOR os ajudará quando estiverem

em dificuldades.
SENHOR os protegerá e os manterá
vivos.
Ele lhes dará felicidade e não os deixará
cair nas mãos dos seus inimigos.
3 Quando estiverem fracos, o SENHOR
lhes dará força.
Quando estiverem doentes, de cama, ele
os curará.
4 Eu disse: “SENHOR, pequei contra o
Senhor,
mas, por favor, tenha compaixão de mim
e cure-me”.
5 Os meus inimigos falam mal de mim,
eles dizem:
“Quando ele irá morrer e será
esquecido?”
6 Vieram me visitar,
mas não com bons motivos,
só vieram ouvir o que se dizia para depois irem falar mal de mim.
7 Todos os meus inimigos murmuravam
e faziam planos para me fazer mal.
8 Eles diziam: “Está quase morrendo,
nunca mais se levantará da cama”.
9 Até o meu melhor amigo, em quem eu
mais confiava
e com quem eu dividia o meu pão, se
voltou contra mim.
10 Por isso, ó SENHOR, tenha compaixão
de mim.
Levante-me para que possa me vingar
deles.
11 Não deixe que eles me vençam,
e assim saberei que está satisfeito
comigo.
12 Quanto a mim, o Senhor me defende
porque sou inocente,
2O

Salmo 42:6

e me permite ficar para sempre na sua
presença.
13 Louvado seja o SENHOR, o Deus de
Israel,
Ele sempre existiu
e, para sempre, existirá!
Amém! Amém!
Salmo

Livro 2

(Salmos 42-72)
Sede por Deus
Ao diretor do coro. Poema
dos filhos de Coré.

como a corça procura
42sede,Assim
pelas águas do rio quando tem

também eu procuro pelo Senhor, ó meu
Deus.
2 Tenho sede de Deus, do Deus vivo!
Quando estarei na presença de Deus?
3 As minhas lágrimas são a minha comida de dia e de noite,
porque os meus inimigos me atormentam o tempo todo
e estão sempre perguntando: “Onde está
o seu Deus?”
4 Choro quando me lembro do tempo
em que conduzia a multidão à casa de
Deus.
Quando íamos à festa santa cantando
louvores com alegria
e dando graças a Deus.
5 Por que estou tão triste
e sofrendo tanto?
Confie em Deus!
Voltarei a louvar o meu Deus e o meu
Salvador.
6 Porque estou muito triste, digo: “Vou
me lembrar do Senhor, aqui, em
Mizar,
onde o monte Hermom e o rio Jordão se
encontram”.
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7 As

águas das profundezas da terra
chamam outras águas profundas,
com o barulho das suas cascatas.
As suas fortes ondas me cobrem e me
afogam.*
8 Mostre-me, ó SENHOR, o seu amor fiel
durante o dia.
De noite, cantarei louvores,
uma oração ao Deus vivo†.
9 Perguntarei a Deus, minha rocha:
Por que se esqueceu de mim?
Por que devo sofrer
tanta crueldade dos meus inimigos?
10 Sinto muita dor
quando os meus inimigos se riem de
mim,
e me perguntam:
“Onde está o seu Deus?”
11 Por que estou tão triste
e sofrendo tanto?
Confiarei em Deus!
Voltarei a louvar o meu Deus e o meu
Salvador.
Salmo

43

Confiarei em Deus

Faça-me justiça, ó Deus,
defenda a minha inocência.
Proteja-me das pessoas que não lhe são
fiéis,
dessa gente má e mentirosa.
2 Pois o Senhor, ó Deus, é o meu refúgio.
Por que me abandonou?
Por que tenho que andar triste
e oprimido pelo inimigo?
3 Envie a sua luz e a sua verdade,
para que elas me guiem
e me levem ao seu monte santo,
ao lugar onde vive.
4 Assim chegarei ao altar de Deus,
do Deus que me enche de grande alegria.
*42:7
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Com a harpa, cantarei louvores a ele,
pois só o Senhor é o meu Deus.
5 Por que estou tão triste
e sofrendo tanto?
Confie em Deus.
Voltarei a louvar o meu Deus e o meu
Salvador.
Salmo

Pedido de ajuda a Deus
Ao diretor do coro. Poema
dos filhos de Coré.

Ó Deus, nós ouvimos falar do
44
Senhor.
Os nossos antepassados nos contaram

as maravilhas que fez durante as suas
vidas,
nos tempos antigos.
2 Contaram para a gente como o Senhor,
pelo seu poder, expulsou as nações
e estabeleceu os nossos pais nas terras
deles.
Destruiu as nações,
e os nossos antepassados ocuparam a
terra.
3 Não foi com as suas espadas que eles
conquistaram a terra,
nem pela sua força que eles venceram.
Eles venceram pelo seu grande poder,
e porque a luz da sua presença estava
com eles,
porque amava o seu povo.
4 O Senhor é o meu rei e o meu Deus,
dê a ordem para que o povo de Jacó
vença.
5 Com a sua ajuda, os nossos inimigos
fogem;
com o Senhor derrotamos os que nos
atacam.
6 Não confio no meu arco nem na minha
espada,

O salmista compara o seu grito de profundo sofrimento, com o barulho das
águas profundas que saem do monte Hermom, um sofrimento que o “afoga”.
†42:8 Deus vivo ou, “Deus que me dá vida”.
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não são eles que me levam à vitória.
7 É o Senhor quem nos dá a vitória
e humilha os nossos inimigos.
8 A Deus, damos glória o dia inteiro.
A ele, louvamos eternamente. Selah
9 Mas o Senhor nos rejeitou e humilhou;
deixou de estar conosco na batalha.
10 O Senhor nos fez fugir dos nossos
inimigos,
e aqueles que nos odeiam possuem o que
é nosso.
11 O Senhor nos entregou para sermos
devorados como ovelhas
e nos dispersou pelo mundo todo.
12 O Senhor vendeu o seu povo por
pouco dinheiro,
sem se importar com o preço.
13 O Senhor nos transformou em objeto
de insultos dos povos vizinhos;
as nações que nos rodeiam zombam de
nós e nos humilham.
14 A nossa desgraça serve de piada para
as nações.
Quando nos veem, se riem e abanam a
cabeça.
15 Me sinto humilhado,
e o meu rosto está sempre coberto de
vergonha
16 por causa das palavras de desprezo e
dos insultos
daqueles que querem se vingar da gente.
17 Tudo isto aconteceu com a gente, sem
termos nos esquecido do Senhor,
nem quebrado a sua aliança.
18 Nunca o abandonamos,
nem nos afastamos do Senhor.
19 Porém, o Senhor nos espancou, e nos
deixou num lugar de cães raivosos,
e nos cobriu com uma profunda
escuridão.
20 Se tivéssemos nos esquecido do nosso
Deus
e orado aos outros deuses,
21 o Senhor iria saber,
*45:0
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pois conhece os nossos segredos mais
íntimos.
22 Por lhe sermos fiéis estamos sempre
em perigo de morte.
Somos considerados como ovelhas que
vão para o matadouro.
23 Acorde, Senhor!
Por que está dormindo?
Levante-se!
Não nos rejeite para sempre.
24 Por que se esconde de nós?
Não ignore a nossa dor e o nosso
sofrimento.
25 Fomos completamente humilhados;
arrastados pelo chão.
26 Levante-se e venha nos ajudar!
Salve-nos pelo seu amor fiel.
Salmo

O eleito do Senhor
Ao diretor do coro. Segundo a melodia
“Os Lírios”.* Um poema dos
filhos de Coré. Cântico de amor.

Eu recito os meus poemas para o
45
rei
e o meu coração se comove com os lindos

versos.
Estas palavras vêm da minha boca
como se viessem da mão de um bom
escritor.
2 Você é o mais belo dos seres humanos.
A graça de Deus está sempre nos seus
lábios,
por isso Deus abençoou você para
sempre.
3 Prenda a espada à cintura, ó rei
poderoso,
cheio de glória e majestade.
4 Cheio de majestade, avança e cavalga
triunfante.
Defende a verdade, a humildade e a
justiça.

Segundo (…) “Os Lírios” ou “Com a melodia da Sosanim”.
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Que a sua mão poderosa faça grandes
obras.
5 Que as suas flechas afiadas atravessem
o coração dos seus inimigos
e que as nações caiam aos seus pés.
6 O seu reino, ó Deus, vai durar para
sempre.
E a justiça é o poder do seu reino.
7 O Senhor ama o que é justo,
e odeia o que é mau.
Assim Deus, o seu Deus, derramou sobre
o Senhor
uma alegria muito maior do que a dos
seus companheiros,
e o ungiu como rei.
8 Todas as suas roupas são perfumadas
com mirra, aloés e cássia.
Em palácios de marfim, músicos alegram
você com instrumentos de corda.
9 Entre as damas da sua corte há filhas
de reis;
a rainha está sentada à sua direita, adornada de ouro puro de Ofir.
10 Ouça, minha filha, preste atenção ao
que lhe digo:
esqueça o seu povo e a sua família.
11 Deixe que o rei deseje a sua beleza,
pois ele é o seu esposo* e você deve
honrá-lo.
12 Até a cidade de Tiro lhe trará
presentes;
e os seus habitantes mais ricos vão
querer agradar você.
13 A princesa está radiante de beleza,
e o seu vestido bordado com fios de ouro.
14 Levem a princesa com o seu belo
vestido à presença do rei,
acompanhada pelas suas damas de
honra.
15 Elas chegam e entram no palácio do
rei
cheias de alegria.
*45:11
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Salmo 46:9
16 Os

seus filhos ocuparão o trono dos
seus pais,
fará deles príncipes em todo o país.
17 Farei com que seja conhecido por todas as gerações,
e que as nações o louvem para sempre.
Salmo
Deus é a nossa força
Ao diretor do coro. Cântico dos
filhos de Coré. Com o Alamote.†

Deus é o nosso refúgio e a nossa
46
força;
ele é sempre a nossa ajuda nos momen-

tos mais difíceis.
isso, não teremos medo
mesmo que a terra trema
e os montes se afundem no mar;
3 mesmo que as águas do mar se
enfureçam
e a sua fúria faça os montes estremecerem. Selah
4 Há um rio cujas águas alegram a cidade
de Deus,
o Lugar Santo onde o Altíssimo habita.
5 Deus vive no meio dessa cidade e ela
nunca será abalada.
Desde o amanhecer, Deus está pronto
para defendê-la.
6 As nações agitam-se e os reinos
tremem.
Deus faz ouvir a sua voz e a terra se
desfaz.
7O
SENHOR Todo-Poderoso está
conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selah
8 Venham ver as obras do SENHOR,
as coisas espantosas que ele fez na terra.
9 Ele acabou com as guerras em todo o
mundo:
2 Por

esposo ou “senhor”.
Com o Alamote Não se sabe ao certo o significado do termo “alamote”. Pode
referir-se a um determinado instrumento ou a um estilo de música. Ver 1Cr 15.20.
†46:0
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quebrou os arcos, partiu as lanças
e queimou os carros de combate.
10 Deus disse: “Parem com a guerra!
Fiquem sabendo que eu sou Deus!
Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado na terra”.
11 O
SENHOR Todo-Poderoso está
conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selah
Salmo

O Rei de toda a terra
Ao diretor do coro. Salmo
dos filhos de Coré.

Aplaudam, todos os povos!
47alegria!
Louvem o SENHOR com gritos de
2 Porque

o SENHOR, o Altíssimo, deve
ser temido;
ele é o grande rei de toda a terra.
3 Ele nos ajudou a vencer os nossos
inimigos,
e os submeteu ao nosso poder.
4 Deus escolheu e nos deu, por herança,
a nossa terra,
que é o orgulho de Jacó, a quem amou.
Selah
5 Deus subiu ao seu trono entre gritos de
alegria,
o SENHOR subiu ao som das trombetas.
6 Cantem louvores a Deus!
Cantem, cantem louvores ao nosso rei!
7 Louvem a Deus com entendimento,
porque ele é o rei de toda a terra.
8 Deus está assentado no seu santo trono,
e reina sobre todas as nações.
9 Os governantes dos povos se reúnem
com o povo do Deus de Abraão.
10 Todos
os reis do mundo lhe
pertencem,
Deus é rei de todos.
*48:2

Salmo 48:13

Salmo
A grandeza de Sião
Cântico. Salmo dos filhos de Coré.

Grande é o SENHOR
48
e digno de louvor
na cidade do nosso Deus,

no seu monte santo.
2 O seu monte santo, alto e belo,
dá alegria ao mundo inteiro.
O monte Sião é o verdadeiro monte de
Deus*,
a cidade do grande rei.
3 Nos palácios da cidade,
sabe-se que Deus é refúgio seguro.
4 Reuniram-se reis para atacar a cidade,
5 mas quando a viram,
ficaram espantados,
tiveram medo e fugiram.
6 O medo se apoderou deles,
tremiam de dores como uma mulher que
está em trabalho de parto.
7 Com o vento leste o Senhor despedaçou
os navios de Társis.
8 Na cidade do nosso Deus,
a cidade do SENHOR dos exércitos,
verificamos com os nossos olhos
tudo o que tínhamos ouvido.
Deus estabelecerá a sua cidade para sempre. Selah
9 No seu templo, ó Deus,
meditamos sobre o seu amor fiel.
10 Deus, o Senhor é louvado por todos os
povos,
é conhecido em todo o mundo,
porque todas as suas decisões são justas.
11 O monte Sião alegra-se,
a população de Judá sente-se feliz
porque as suas decisões são justas.
12 Caminhem ao redor de Sião
e contem as suas torres,
13 reparem nas suas muralhas

verdadeiro monte de Deus Literalmente, “o monte Zafom”. Nas lendas dos
cananeus, o monte Zafom era o monte onde viviam os deuses. “Zafom” também
pode referir-se à direção “norte”.
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e examinem as suas fortalezas,
para que possam anunciar
às gerações futuras
14 que este Deus é o nosso Deus, agora e
para sempre,
ele nos guiará eternamente.
Salmo

Todos morrem
Ao diretor do coro. Salmo
dos filhos de Coré.

isto, todas as nações!
49terra,Ouçam
Escutem bem, ó habitantes da
2 pobres

e ricos, poderosos e humildes.
minha boca falará com sabedoria
e o meu coração com inteligência.
4 Darei atenção aos provérbios,
e explicarei o seu sentido ao som da
harpa.
5 Não terei medo dos dias difíceis,
quando a maldade dos meus inimigos me
cercar.
6 Os maus confiam que serão salvos pela
sua riqueza
e orgulham-se do dinheiro que têm.
7 Mas ninguém pode comprar a sua
salvação,
nem pagar a Deus para resgatar a sua
vida.
8 O resgate de uma vida é muito caro,
e não tem dinheiro que seja suficiente
9 para livrar uma pessoa da morte
e lhe dar a vida eterna.
10 Reparem que os sábios morrem,
e que morrem também os loucos e os
ignorantes.
Todos deixam as suas riquezas para os
outros.
11 Mesmo que tenham possuído grandes
propriedades,
as suas sepulturas serão as suas casas
para todo o sempre,
as suas habitações por todas as gerações.
3A

Salmo 50:3
12 A

importância de uma pessoa não a
salva da morte,
essa pessoa morrerá, como todos os
animais.
13 Esse é o destino daqueles que confiam
em si mesmos,
e dos que os seguem. Selah
14 Como um pastor leva as suas ovelhas,
também a morte leva os maus para a
sepultura.
Pela manhã, os justos governarão sobre
eles.
Não haverá nenhum rastro deles
e a sepultura será a sua casa.
15 Mas Deus me livrará da morte,
pois ele me levará para junto dele. Selah
16 Não se preocupe com as pessoas que
são ricas
e que têm casas grandes.
17 Elas nada levarão quando morrerem,
nem as suas casas irão com elas para a
sepultura.
18 Uma pessoa rica pode pensar que nada
lhe falta na vida
e que é admirada pelos outros,
19 mas quando ela morrer, vai juntar-se
aos seus antepassados,
e nunca mais voltará a ver a luz do sol.
20 A
pessoa que é rica e sem
entendimento
é como os animais que morrem e
acabam.
Salmo

O verdadeiro sacrifício
Salmo de Asafe.

O SENHOR, o Deus dos deuses,
50
falou.
Chamou todos os habitantes da terra,
do nascer do sol até ao pôr do sol.
2 De Sião, o monte de perfeita beleza,
Deus mostra o seu esplendor.
3 O nosso Deus vem
e não fica calado.
Na sua frente vem um fogo abrasador,

Salmo 50:4

ao seu redor, uma tempestade violenta.
4 Deus chama o céu e a terra para serem
testemunhas,
porque vem julgar o seu povo.
5 “Reúnam-se à minha volta todos os que
me são fiéis,
todos os que fizeram uma aliança
comigo,
oferecendo-me
um
sacrifício”.
6 Os céus proclamam
que Deus é um juiz justo. Selah
7 “Escute, meu povo!
Apresento o meu caso contra você, ó
Israel.
Eu que sou Deus, o seu Deus!
8 Eu não o acuso por causa das ofertas
e dos sacrifícios que você sempre me
oferece.
9 Não preciso dos novilhos do seu gado,
nem dos cabritos dos seus currais.
10 Eu sou dono de todos os animais da
floresta
e do gado em todos os montes.
11 Eu conheço todas as aves dos montes,
e são meus todos os animais dos campos.
12 Se tivesse fome, não iria lhe pedir
comida,
porque a mim pertence o mundo e tudo
o que há nele.
13 Eu não como carne de touros,
nem bebo sangue de cabritos.
14 O sacrifício que Deus quer é que você
o agradeça,
e que cumpra as promessas que faz ao
Altíssimo.
15 Chame por mim quando estiver aflito,
e eu o salvarei, e você me louvará”.
16 Mas Deus diz ao infiel:
“Deixe de recitar as minhas leis
e de falar da minha aliança!
17 Porque não gosta que o corrija,
nem quer ouvir as minhas palavras.
18 Gosta dos que andam roubando
e é amigo dos que cometem adultério.
*51:7
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19 Está

sempre fazendo o mal,
sempre mentindo e enganando os outros.
20 Fala mal dos seus próprios irmãos,
espalha calúnias a respeito do filho da
sua própria mãe.
21 Fez tudo isso e eu não disse nada;
então pensou que eu era como você.
Mas agora vou repreender você,
vou acusá-lo diretamente.
22 “Vocês que se esquecem de Deus
pensem bem nisto,
para que eu não os despedace,
sem que ninguém os possa salvar.
23 Aquele que está agradecido comigo
fará o sacrifício que me honra,
e eu darei a minha salvação àquele que
vive segundo a minha lei”.
Salmo

O arrependimento de Davi
Ao diretor do coro. Salmo de Davi,
quando o profeta Natã o repreendeu por
ter cometido adultério com Betsabé.

Tenha compaixão de mim, ó meu
51
Deus,
pelo seu amor fiel;
pela sua grande misericórdia,
apague os meus pecados.
2 Lave-me de toda a minha culpa
e limpe todo o meu pecado.
3 Eu reconheço os meus erros,
e nunca esqueço os meus pecados.
4 Pequei contra o Senhor,
fiz o mal que detesta.
Por isso, a sua sentença é justa,
e tem razão quando me condena.
5 De fato, sou mau desde que nasci,
sou pecador desde que fui concebido.
6 O Senhor ama o coração sincero,
e me ensina a ter sabedoria.
7 Limpe-me do meu pecado*, e ficarei
puro;

do meu pecado Literalmente, “com hissopo”.
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lave-me, e ficarei mais branco do que a
neve.
8 Fale para mim palavras de alegria e
felicidade,
e os ossos que esmagou se alegrarão de
novo.
9 Não olhe para os meus pecados
e apague toda a minha maldade.
10 Deus, crie em mim um coração puro;
renove em mim um espírito fiel.
11 Não me expulse do seu lado;
não tire de mim o seu santo Espírito.
12 Dê-me novamente a alegria de estar
salvo;
e fortaleça-me com um espírito
obediente.
13 Então ensinarei as suas leis aos
desobedientes,
e os pecadores voltarão ao Senhor.
14 Livre-me da culpa
de ter derramado sangue,
ó Deus, Deus da minha salvação,
e proclamarei a sua justiça.
15 SENHOR, dê-me as palavras,
e a minha boca o louvará.
16 O Senhor não quer ofertas,
senão eu as traria;
não tem prazer nos sacrifícios
queimados.
17 Os sacrifícios que agradam a Deus são
um espírito de humildade;
um coração humilde e arrependido,
nunca rejeitará, ó Deus.
18 Trate Sião com bondade e ajude-a,
construa de novo as muralhas de
Jerusalém.
19 Então o Senhor aceitará com prazer os
sacrifícios certos,
as ofertas e os sacrifícios queimados.
Então serão oferecidos novilhos no seu
altar.

*52:1
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Salmo
A justiça de Deus
Ao diretor do coro. Poema de Davi, quando
Doegue, o edomita, foi dizer a Saul que
Davi se encontrava na casa de Abimeleque.

Por que se orgulha do mal que
52
faz,
ó homem de guerra?

Você desonra a Deus*.
2 Só pensa em fazer o mal aos outros,
a sua língua é como uma navalha afiada,
cheia de mentiras.
3 Ama mais o mal do que o bem,
gosta mais de mentir do que de dizer a
verdade. Selah
4 Ama as discórdias,
só diz mentiras.
5 Por isso, Deus o destruirá para sempre.
Ele pegará você e o expulsará da sua
tenda;
ele o tirará do mundo dos vivos. Selah
6 Os justos verão isso e respeitarão a
Deus;
eles vão rir de você, dizendo:
7 “Vejam o que aconteceu a este homem
que não procurou a proteção de Deus.
Este tolo confiou nas suas riquezas,
e procurou ser forte fazendo mal aos
outros”.
8 Mas eu sou como uma oliveira verde no
templo de Deus.
Confio no amor fiel de Deus para todo o
sempre.
9 Sempre o louvarei pelo que fez.
Anunciarei a todo o seu povo que o Senhor é bom.

Você desonra a Deus Segundo o texto siríaco. A LXX tem: “Você pratica a
maldade todo o dia”. O TM tem: “O amor de Deus é constante”. O texto hebraico
não é muito claro.
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Salmo

Salmo

Condenação dos rebeldes
Ao diretor do coro. De acordo
com maalate†. Poema de Davi.
1 Os

insensatos dizem dentro de
si:
“Não precisamos levar em conta a Deus
nas nossas vidas”.
As suas ações são corruptas e
detestáveis.
Não há nenhum deles que faça o bem.
2 Do alto do céu, Deus olhou
para os seres humanos,
para ver se havia alguém sábio
alguém que procurasse por Deus.
3 Mas todos tinham se afastado de Deus,
tornando-se perversos.
Não havia ninguém que fizesse o bem.
Nem uma só pessoa!
4 Será que os maus nunca aprendem?
Eles devoram o meu povo como se fosse
pão,
e nunca procuram a Deus!
5 Mas há de apoderar-se deles um grande
terror,
como nunca sentiram antes.
Porque Deus espalhou os ossos daqueles
que o cercavam.
Humilhou os seus inimigos,
porque Deus os rejeitou.
6 Que a salvação de Israel
venha daquele que habita o monte Sião!
Quando Deus restaurar a sorte do seu
povo,
Jacó será feliz, e Israel será alegre!

*53:0
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Deus protege a minha vida
Ao diretor do coro. Poema escrito por Davi
quando os habitantes de Zif foram dizer a
Saul que Davi estava escondido entre eles.
Salve-me, ó Deus, porque é fiel,
54
pelo seu poder, faça-me justiça.
Ouça a minha oração, ó Deus,
2

e escute as minhas palavras.
3 Sou atacado por pessoas estranhas,
pessoas violentas que não se importam
com Deus,
procuram me matar. Selah
4 Mas Deus, o Senhor é a minha ajuda.
O Senhor protege a minha vida.
5 Que o mal que os meus inimigos
querem me fazer recaia sobre eles.
Destrua-os, porque o Senhor é fiel.
6 Ó SENHOR, de boa vontade lhe oferecerei sacrifícios,
e louvarei o seu nome, porque o Senhor
é bom.
7 Me salvou de todos os perigos,
com os meus próprios olhos vi a derrota
dos meus inimigos.
Salmo

Amigo infiel
Ao diretor do coro. Poema
de sabedoria de Davi.

Ouça a minha oração, ó meu
55
Deus,
não ignore o meu pedido.
2 Escute

o que digo e me responda;
estou aflito e perturbado,
3 com as ameaças do inimigo,
e a opressão dos maus.
Eles aumentam o meu sofrimento
e me perseguem com fúria.

Muito parecido com o salmo 14, talvez se baseia nele.
maalate Indicação musical que talvez se refira a uma certa melodia ou
instrumento musical.
†53:0
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meu coração treme no meu peito,
tenho medo de morrer.
5 Todo o meu corpo treme,
o terror tomou conta de mim.
6 Se tivesse asas como uma pomba,
voaria para longe,
para um lugar onde pudesse descansar.
7 Fugiria para muito longe daqui,
iria para o deserto. Selah
8 Escaparia depressa para me proteger
desta ventania e tempestade.
9 Senhor, faça com que os maus não se
entendam,
destrua os seus planos.
Porque só vejo violência
e conflitos na cidade.
10 A maldade e as intrigas andam
pelas suas muralhas de dia e de noite.
11 O crime e a injustiça estão nas suas
ruas;
mentirosos e enganadores andam por todos os lados.
12 Se fosse um inimigo quem tivesse me
insultado,
poderia suportar;
se fosse alguém que tivesse ódio de mim,
poderia me esconder dele.
13 Mas foi você, meu colega,
meu companheiro, meu grande amigo.
14 Éramos amigos,
íamos juntos ao templo de Deus,
alegres entre a multidão.
15 Que os meus inimigos morram
depressa!
Que a terra se abra e os engula vivos,
pois estão cheios de maldade.
16 Mas eu gritarei para que Deus me
ajude,
e o SENHOR me salvará.
17 De manhã, de tarde e de noite, rogarei
a Deus,
e ele ouvirá a minha oração.
18 Ele me resgatará completamente
e me salvará da batalha pois são muitos
os que estão contra mim.
19 Deus, o Rei eterno, me ouvirá
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e castigará os meus inimigos,
pois eles não mudam a sua conduta,
nem respeitam a Deus. Selah
20 Quem antes era meu amigo me ataca
agora
e não cumpre as suas promessas.
21 As suas palavras são macias como a
manteiga,
mas fazem planos de guerra nas suas
mentes.
Dizem coisas mais suaves do que o
azeite,
mas no fundo cortam como uma faca.
22 Entregue todas as suas preocupações
ao SENHOR
e ele cuidará de você;
ele não permitirá que o justo fique caído
no chão para sempre.
23 Ó Deus, o Senhor destruirá esses
assassinos,
esses mentirosos morrerão no meio das
suas vidas.
Eu, porém, confio no Senhor.
Salmo

Deus está comigo
Ao diretor. De acordo com a
melodia de “A pomba nos carvalhos
distantes”. Poema de Davi. Quando os
filisteus prenderam Davi em Gate.

Tenha compaixão de mim, ó
56
Deus,
muitos são os que me perseguem e me

oprimem
a todo momento.
2 Os meus inimigos nunca param de me
oprimir,
são muitos os que me atacam, ó
Altíssimo.
3 Mas quando sinto medo,
ponho toda a minha confiança no
Senhor.
4 Confio em Deus e lhe agradeço pela sua
promessa.
A minha confiança está em Deus,

Salmo 56:5
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o ser humano não pode me fazer mal!
5 Os meus inimigos me acusam de dizer
o que não disse,
só querem me fazer mal.
6 Reúnem-se, ficam à espreita,
querem saber tudo o que faço,
para poderem me matar.
7 Mas eles não irão escapar da sua
própria maldade.
Ó meu Deus, na sua ira, faça com que
esses povos caiam.
8 O Senhor viu o meu sofrimento,
ele guarda todas as minhas lágrimas,
está tudo registrado no seu livro.
9 Os meus inimigos fugirão quando pedir
a sua ajuda;
sei que Deus está do meu lado.
10 Dou graças a Deus pela sua promessa,
louvo o SENHOR pela promessa que me
fez.
11 Não tenho medo, a minha confiança é
em Deus,
o ser humano não pode me fazer mal.
12 Ó Deus, cumprirei todas as promessas
que fiz;
por tudo o que o Senhor fizer, eu lhe
agradecerei.
13 Porque me salvou da morte,
não me deixou tropeçar e cair.
Por isso, andarei na sua presença,
na luz que só os vivos podem ver.
Salmo

Pedido de ajuda
Ao diretor do coro. À melodia de “Não
destruas”. Poema de Davi. Quando Davi
se escondeu de Saul na caverna.

57 Tenha
Deus,
*57:8

compaixão de mim, ó
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tenha compaixão de mim!
Confio no Senhor
para me proteger.
Procuro me esconder debaixo das suas
asas,
até o perigo passar.
2 Peço ajuda ao Deus Altíssimo,
ao Deus que me defende.
3 Do céu ele envia a sua ajuda e salvação,
ele castiga todos os que me atacam. Selah
Do céu ele envia o seu amor e a sua
fidelidade.
4 Estou rodeado de inimigos
que são como leões, que comem as
pessoas.
Os seus dentes são como lanças e flechas,
a sua língua é como uma espada afiada.
5 Ó Deus, que a sua grandeza seja mais
alta do que os céus,
que toda a terra fique cheia da sua
glória!
6 Os meus inimigos armaram uma
armadilha
para me apanhar,
cavaram um buraco para eu cair nele,
mas foram eles que caíram nele. Selah
7 O meu coração está decidido, ó Deus,
a cantar hinos que lhe deem louvor.
8 Acorde, ó minha alegria*!
Acordem, harpa e lira!
Hoje acordarei o sol!
9 Senhor, eu o louvarei entre as nações,
no meio dos povos lhe cantarei salmos.
10 Porque o seu amor é mais alto do que
o céu,
a sua fidelidade chega até às nuvens.
11 Ó Deus, que a sua grandeza seja mais
alta do que os céus,
que toda a terra fique cheia da sua
glória!

minha alegria Literalmente, “minha glória”.
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Salmo

Salmo

O castigo dos maus

A derrota dos meus inimigos

Ao diretor. À melodia de “Não
destrua”. Poema de Davi.

Ao diretor do coro. À melodia de “Não
destruas”. Poema de Davi, quando Saul
enviou homens a sua casa para matá-lo.
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Será que vocês, governantes*,
falam com justiça?
Será que julgam as pessoas com retidão?
2 Não! Vocês só pensam em fazer o mal,
em cometer crimes violentos na terra.
3 Os maus começam a fazer o mal desde
o dia em que nascem,
os mentirosos se desviam logo ao nascer.
4 O seu veneno é como o veneno das
serpentes.
Os mentirosos tapam os ouvidos, como
uma cobra que se faz de surda
5 para não ouvir a música
dos encantadores mais hábeis.
6 Ó Deus, quebre os dentes deles!
Arranque os dentes desses leões, ó
SENHOR!
7 Que a sua força desapareça como
água que corre entre os dedos e
desaparece!
Que sequem como a erva!
8 Que desapareçam como um caracol que
se desfaz em nada!
Que sejam como um bebê que nasce
morto e nunca vê a luz do sol!
9 Que, repentinamente,
ardam como espinhos que se queimam
para aquecer a panela.
Que sejam arrancados violentamente,
como erva má de entre a boa.
10 Que o justo se alegre ao se ver
vingado,
que lave os seus pés no sangue dos maus.
11 Então todos dirão: “De fato, os justos
são recompensados.
Sim, há um Deus que faz justiça na
terra”.

*58:1

governantes ou “deuses”.

Ó meu Deus, salve-me dos meus
59
inimigos;
proteja-me daqueles que me atacam.
2 Livre-me

dos maus,
salve-me dos assassinos.
3 Ó SENHOR, olhe! Eles querem me
matar.
Homens cruéis que me atacam
sem que eu tenha feito qualquer maldade ou pecado.
4 Não fiz mal nenhum,
mas eles correm para me atacar.
Levante-se e ajude-me!
Veja o que está me acontecendo!
5 Ó SENHOR,
Deus dos Exércitos, Deus de Israel!
Levante-se e castigue todas as nações,
não tenha pena dos traidores perversos.
Selah
6 Os perversos voltam ao cair da tarde,
passam por toda a cidade, latindo como
cães.
7 Ouça as suas ameaças,
ameaçam me matar, e pensam que
ninguém vai lhes fazer nada.
8 Mas o SENHOR vai rir deles,
vai zombar de todas essas nações.
9 Eu o louvarei
porque o Senhor, ó Deus, é o meu
refúgio.
10 Deus virá ao meu encontro com o seu
amor fiel,
ele me fará ver o castigo dos meus
inimigos.
11 Ó Deus, não os mate de uma só vez,
se não as pessoas vão se esquecer.
Ó Senhor e Protetor,
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disperse-os e destrua-os com todo o seu
poder.
12 Eles pecam cada vez que abrem a
boca,
cada vez que dizem alguma coisa.
Que sejam apanhados no seu próprio
orgulho.
Pelas suas mentiras e maldições,
13 destrua-os com toda a sua fúria,
até que não fique nem um só deles.
Então todos saberão que Deus reina sobre o povo de Jacó
e o seu domínio vai até os confins da
terra. Selah
14 Os perversos voltam ao cair da tarde,
passam por toda a cidade,
latindo como cães.
15 Andam pelas ruas procurando comida,
mas nunca ficam satisfeitos e começam
a rosnar.
16 Mas eu louvarei o seu poder,
e de manhã louvarei o seu amor fiel,
porque o Senhor é o meu refúgio,
a minha proteção nos tempos de perigo.
17 Ao Senhor, ó meu Deus, cantarei
louvores.
O Senhor é a minha força e a minha
proteção;
o Senhor é o Deus que me ama.
Salmo

Salva o povo que amas
Ao diretor. À melodia de “O Lírio da
Aliança”. Poema de Davi, para ensino.
Escrito quando Davi lutou contra Naaraim
e Aram de Soba. Joabe, ao regressar,
derrotou doze mil edomitas no vale do Sal.
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o Senhor nos fez beber o vinho que nos
deixa loucos.
4 Levantou uma bandeira para mostrar
aos seus fiéis
onde devem se reunir
para escaparem ao ataque do inimigo.
Selah
5 Ouça a nossa oração e salve-nos com o
seu grande poder;
salve o seu amado povo.
6 Deus disse no seu santuário:
“Quando eu vencer, dividirei entre o
meu povo
as terras de Siquém e o vale de Sucote.
7 Gileade e Manassés são meus;
Efraim é o meu capacete,
e Judá é o meu cetro de rei.
8 Moabe será a bacia onde me lavo,
e Edom será o escravo que me traz as
sandálias.
Cantarei a vitória sobre os filisteus”.
9 Ó Deus, quem me guiará à cidade
fortificada?
Quem me guiará até Edom?
10 Ó Deus, será que nos abandonou?
Será que deixou de sair com os nossos
exércitos?
11 Ajude-nos a derrotar o inimigo,
pois a ajuda dos homens é inútil.
12 Com a ajuda de Deus alcançaremos a
vitória;
ele mesmo esmagará os nosos inimigos!
Salmo

Proteção de Deus
Ao diretor do coro. Com instrumentos de
cordas. Salmo de Davi.

Ó Deus, o Senhor nos rejeitou e
Ó Deus, ouça o meu pedido de
60
nos dispersou.
61
ajuda,
Estava irritado conosco,
preste atenção à minha oração.
mas agora faça-nos fortes de novo.
2 Fez a terra tremer e se abrir,
fecha as suas brechas, porque está se
desmoronando.
3 Fez o seu povo sofrer muito,

2 De

uma terra muito longe, chamo pelo
Senhor,
porque estou angustiado.
Proteja-me na rocha
que é mais alta do que eu.
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Senhor é o meu refúgio,
a torre forte que me protege dos meus
inimigos.
4 Quero viver na sua tenda sagrada para
sempre,
protegido debaixo das suas asas. Selah
5 Ó Deus, o Senhor ouviu as minhas
promessas
e me deu a herança que pertence aos que
o respeitam.
6 Conceda ao rei uma longa vida,
que viva por muitos, muitos anos.
7 Faça com que ele reine sempre na sua
presença.
Proteja-o com o seu amor e fidelidade.
8 Assim sempre o louvarei,
e sempre cumprirei as minhas
promessas.
Salmo

Confiança em Deus
Ao diretor do coro. A
Jedutum*. Salmo de Davi.

Só em Deus encontro paz,
62
ele é o único que pode me salvar.
Só ele é a minha rocha e a minha
2

salvação.
Ele é o meu refúgio, nunca serei vencido.
3 Até quando
vocês continuarão me atacando?
Querem me derrubar, a mim, que sou
uma parede prestes a cair,
um muro em ruínas.
4 Só pensam em me tirar do trono,
em me destruir.
Ficam felizes mentindo a meu respeito.
Falam bem de mim quando estão em
público,
mas, quando estão sozinhos, só falam
mal de mim. Selah
5 Só em Deus encontro paz,
e nele ponho a minha esperança.

Salmo 63:3
6 Só

ele é a minha rocha e a minha
salvação.
Ele é o meu refúgio, nunca serei vencido.
7 A minha glória e a minha salvação vêm
de Deus,
ele é a minha proteção e o meu refúgio.
8 Confiem sempre em Deus,
contem a ele todos os problemas que
têm,
Deus é o nosso refúgio. Selah
9 Os seres humanos são só um sopro,
por isso não ponham a sua esperança
neles.
Eles não têm nenhum peso, mesmo se pesados juntos na balança.
10 Não confiem no dinheiro roubado,
nem nos bens roubados;
não ponham a esperança nas grandes
riquezas.
11 Mais do que uma vez ouvi Deus dizer
esta verdade:
todo o poder vem de Deus.
12 Ó Senhor, o seu amor é sempre
verdadeiro,
o Senhor recompensará a cada pessoa
de acordo com as suas ações.
Salmo

Desejo de estar com Deus
Salmo de Davi. Escrito quando
ele estava no deserto de Judá.

Ó Deus, o Senhor é o meu Deus,
63
eu o procuro ansiosamente.
A minha alma tem muita sede do Senhor

nesta terra seca, cansada e sem água.
Todo o meu ser deseja estar com o
Senhor!
2 Eu o contemplei no seu templo,
vi o seu poder e a sua glória.
3 O seu amor é melhor do que a própria
vida,
sempre o louvarei.

*62:0 Jedutum ou “ao diretor do coro, Jedutum”. Um dos três músicos principais
do templo. Ver 1Cr 9.16; 16.38-42.
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4 Toda

a minha vida o louvarei;
levantarei as minhas mãos para adorálo.
5 Ficarei satisfeito,
como se tivesse comido a melhor
refeição.
Os meus lábios o louvarão com alegria.
6 Quando estou deitado, lembro do
Senhor;
penso no Senhor toda a noite,
7 porque o Senhor é a minha ajuda,
e eu canto de alegria à sombra das suas
asas.
8 A minha alma está unida ao Senhor,
a sua mão direita me segura.
9 Mas os que querem me matar serão
destruídos;
descerão ao fundo do túmulo.
10 Eles serão mortos pela espada
e os seus corpos serão comidos pelos animais selvagens.
11 O rei se alegrará pelo que Deus fez,
e todos os que o amam o louvarão.
Mas a boca dos mentirosos será fechada.
Salmo

O Deus de justiça
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

Deus, ouça a minha queixa,
64queÓproteja
a minha vida do inimigo
me causa terror.
2 Defenda-me

dos planos dos maus,
das multidões de malvados.
3 Eles afiam a língua como espada
e lançam palavras venenosas como
flechas.
4 Escondem-se para ninguém os ver,
e atiram as suas flechas contra os
inocentes.
5 Encorajam uns aos outros a fazer o mal.
Planejam juntos como apanhar as pessoas nas suas armadilhas
e pensam que ninguém os pode
descobrir.
6 Fazem planos cheios de maldade,

Salmo 65:5

planos perfeitos.
O ser humano pode tornar-se num ser
muito mau,
é difícil saber como é possível alguém
pensar assim.
7 Mas Deus lançará as suas flechas contra
eles,
de repente, cairão feridos.
8 As suas próprias palavras os farão cair.
Quem os vê zombará deles.
9 Todas as pessoas temerão a Deus,
e proclamarão o seu poder.
Todos saberão o que Deus pode fazer.
10 Os justos se alegram no SENHOR
e procuram nele a sua proteção.
Os bons de coração se encherão de
orgulho.
Salmo

Deus é digno de louvor
Ao diretor do coro. Salmo de Davi. Cântico.
Que em Sião todos o louvem, ó
65
Deus,
e cumpram as promessas que lhe

fizeram.
Senhor ouve as orações,
todos se aproximam do Senhor.
3 Quando os nossos pecados se tornam
pesados demais para nós,
o Senhor perdoa as nossas ofensas.
4 Felizes são aqueles que o Senhor
escolhe
para se aproximarem e viverem ao seu
lado.
No seu santo templo,
ficamos satisfeitos com todas as bênçãos
da sua casa.
5 Ó Deus, nosso Salvador, o Senhor responde à nossa oração
com atos maravilhosos,
mostrando a sua justiça.
As pessoas que vivem longe,
mesmo do outro lado do mar,
confiam no Senhor.
2O
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Senhor fez as montanhas pelo seu
poder,
e assim mostra a sua grande força.
7 Acalma o rugido dos mares e o barulho
das suas ondas,
e também a gritaria das nações.
8 Até mesmo aqueles que vivem nos lugares mais afastados,
se maravilham com os seus atos;
pessoas de todo o mundo lhe dão louvor.
9 É o Senhor que cuida e rega a terra,
que leva água aos rios e aos mares
e que faz crescer o trigo.
Assim prepara as terras para o cultivo.
10 É o Senhor que enche os sulcos de
água, que desfaz os torrões,
que amolece a terra com as chuvas
abundantes
e que abençoa as colheitas.
11 O Senhor coroa o ano com as suas
bênçãos,
e por onde passa há grandes colheitas.
12 As pastagens do deserto estão regadas
e verdes,
e as colinas se vestem para celebrar.
13 Os campos estão cobertos de ovelhas,
e os vales cheios de trigo.
Todos cantam e gritam de alegria.
Salmo

Louvor a Deus
Ao diretor do coro. Salmo. Canção.

Cantem a Deus com alegria,
66
habitantes de toda a terra!
Toquem e cantem cânticos de louvor a
2

ele;
louvem-no com hinos gloriosos.
3 Digam a Deus: “As suas obras são
maravilhosas,
o seu poder é tão grande que os seus
inimigos se inclinam diante do Senhor, cheios de medo.
*66:6
†66:6

Salmo 66:17
4O

mundo inteiro o adora;
todos cantam cânticos de louvor em sua
honra”. Selah
5 Venham e vejam as obras que Deus fez;
as suas maravilhas enchem de temor os
seres humanos.
6 Ele transformou o mar* em terra seca,
e o seu povo atravessou o rio a pé,†
e ali mesmo festejamos pelo que ele fez.
7 Deus governa o mundo com grande
poder,
os seus olhos vigiam as nações.
Que ninguém se revolte contra ele. Selah
8 Que todos os povos louvem o nosso
Deus!
Que os seus cânticos de louvor se ouçam
bem alto.
9 Foi Deus que nos deu a vida,
e não nos deixa cair.
10 Deus nos submeteu à prova;
nos purificou como se faz com a prata.
11 Fez com que nós caíssemos na
armadilha;
colocou um fardo muito pesado sobre as
nossas costas.
12 Fez com que os nossos inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças;
passamos pelo fogo e pela água,
mas, por fim, nos deu a liberdade.
13 Agora venho ao seu templo oferecer
sacrifícios queimados;
cumprirei as promessas
14 que lhe fiz quando
atravessava dificuldades.
15 Trarei animais gordos para os sacrifícios queimados,
junto com ofertas de carneiros,
novilhos e cabritos. Selah
16 Todos vocês que respeitam a Deus
venham e escutem,
porque vou lhes dizer o que ele fez por
mim.
17 Com a minha boca o chamarei,

o mar Refere-se a travessia do mar Vermelho. Ver Êx 14.21.
atravessou o rio a pé Refere-se à travessia do rio Jordão. Ver Js 3.14-17.
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com a minha língua o louvarei.
18 Se as minhas intenções tivessem sido
más,
o Senhor não teria me escutado.
19 Mas ele ouviu a minha oração
e me respondeu.
20 Louvado seja Deus,
que não se afastou de mim
e que me mostrou o seu amor fiel.
Salmo

Louvor a Deus
Ao diretor do coro. Com instrumentos de
cordas. Salmo e cântico.

Ó Deus, tenha compaixão de nós
67
e abençoe-nos.
Olhe para nós com alegria. Selah
2 Assim

toda a terra o conhecerá,
e a sua salvação será conhecida em todas
as nações.
3 Que todos os povos o louvem, ó Deus!
Que todos os povos o louvem!
4 Que todo mundo se alegre e grite de
alegria,
porque o Senhor julga os povos com
justiça
e governa as nações do mundo. Selah
5 Que todos os povos o louvem, ó Deus!
Que todos os povos o louvem!
6 Ó Deus, nosso Deus, abençoe-nos:
que a terra produza o seu fruto.
7 Que Deus nos abençoe,
e que todos os habitantes da terra o
temam.
Salmo

O Deus que nos salva
Ao diretor do coro. Salmo de Davi. Cântico.
Que Deus se levante e destrua os
68
seus inimigos.
Que todos os que o odeiam fujam diante
dele.

*68:4

Salmo 68:13
2 Que

eles desapareçam,
como fumaça levada pelo vento;
como cera derretida pelo fogo,
assim sejam os maus destruídos na presença de Deus.
3 Mas os justos alegram-se e festejam na
presença de Deus.
Que se encham de alegria!
4 Cantem a Deus, cantem cânticos de louvor ao seu nome.
Exaltem aquele que cavalga sobre as
nuvens;
o seu nome é YAH*.
Alegrem-se na sua presença!
5 Deus no seu santo templo é pai dos
órfãos
e defensor das viúvas.
6 Deus dá lar aos desamparados
e liberdade aos prisioneiros.
Mas os que se revoltam contra ele
viverão numa terra deserta.
7 Ó Deus, o Senhor libertou o seu povo
do Egito
e o guiou pelo deserto. Selah
8 A terra tremeu e a chuva caiu do céu,
diante de Deus, o Deus do Sinai e de
Israel.
9 Fez cair muita chuva
refrescou toda a terra cansada.
10 O seu povo habitou na terra,
que a sua bondade, ó Deus, preparou
para o pobre.
11 O Senhor deu uma ordem
e muitas mulheres foram contar as boas
notícias:
12 “Os reis e os seus exércitos fogem para
longe!
Em casa, as mulheres dividem o que
tiraram do inimigo.
13 Até os que ficaram entre os rebanhos,
receberam asas de pombas cobertas de
prata
e penas de ouro reluzente”.

YAH Forma abreviada do nome YAVÉ. Também no v18.

Salmo 68:14
14 Quando

o Deus Todo-Poderoso fez os
reis fugirem,
caiu neve* sobre o monte Zalmom.
15 O monte de Basã é um monte altíssimo†,
um monte com altos cumes.
16 Por que tem inveja do monte Sião?
Foi o monte onde Deus escolheu viver.
E é lá que o SENHOR viverá para sempre.
17 Com milhares e milhares de carros de
guerra
o Senhor veio do monte Sinai para o seu
Lugar Santo.
18 Subiu às alturas,
levou junto muitos prisioneiros.
Recebeu ofertas das pessoas,‡
até mesmo das pessoas rebeldes.
É ali que o SENHOR Deus vive.
19 Bendito seja o Senhor, nosso Deus e
Salvador;
todos os dias ele leva as nossas cargas!
Selah
20 Ele é o nosso Deus, o Deus que nos
salva;
o Senhor DEUS nos salva da morte.
21 Deus esmaga a cabeça dos seus
inimigos,
daqueles que teimam em viver no
pecado.
22 O SENHOR disse: “Trarei de Basã os
seus inimigos,
irei buscá-los no mais fundo mar,
23 para que você possa lavar os seus pés
no seu sangue,
e os seus cães possam lamber o sangue à
vontade”.
24 Já pode ser vista a marcha triunfal
do meu Deus e Rei a caminho do
santuário.
25 Na frente vão os cantores, depois os
músicos,
*68:14
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acompanhados pelas jovens que tocam
os tamborins.
26 Louvem o SENHOR! Louvem o SENHOR na grande assembleia!
Louvem a Deus, filhos de Israel!
27 Na frente vai Benjamim, a tribo mais
pequena;
depois, os chefes de Judá com os seus
grupos,
seguidos pelos chefes de Zebulom e
Naftali.
28 Mostre-nos o seu poder, ó Deus,
o poder que mostrou no passado.
29 Que os reis tragam ofertas
para o seu templo em Jerusalém.
30 Castigue o Egito, a fera entre os
juncos,
e castigue as nações que se juntam a ele,
como uma manada de bezerros guiados por touros.
Humilhadas, que lhe ofereçam prata,
pois o Senhor venceu as nações que
gostam da guerra.
31 Que elas tragam as riquezas do Egito.
Que os etíopes tragam a Deus as suas
ofertas.
32 Cantem a Deus, reinos da terra.
Cantem cânticos de louvor ao Senhor.
Selah
33 Ele corre a cavalo pelos céus eternos,
e faz ouvir a sua voz poderosa.
34 Reconheçam o poder de Deus,
a sua majestade sobre Israel,
e o seu poder revelado nos céus.
35 Ó Deus, é maravilhoso no seu templo.
O Deus de Israel dá força e poder ao seu
povo.
Bendito seja Deus!

caiu neve O texto hebraico não é muito claro.
monte altíssimo Ou “monte de Deus”.
‡68:18 Recebeu ofertas das pessoas ou “Recebeu pessoas como oferta” ou “Deu
dons às pessoas”, segundo a versão siríaca, alguns Targumins e Ef 4.8.
†68:15
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Salmo
O justo sofredor
Ao diretor do coro. À melodia
de “Os Lírios”. Salmo de Davi.

Salve-me, ó meu Deus,
69pescoço!
pois as águas chegaram até o meu
2 Estou

prestes a me afundar no lodo
e não tenho onde me agarrar.
Estou num mar de águas profundas,
arrastado pela corrente.
3 Estou cansado de tanto chamá-lo;
a minha garganta está seca de tanto
gritar;
os meus olhos cansados de tanto procurar pelo meu Deus.
4 Tenho mais inimigos do que cabelos na
cabeça;
me odeiam sem razão.
Querem me destruir e mentem a meu
respeito;
mentem, me acusam de ter roubado,
e agora tenho que devolver o que não
roubei.
5 Ó Deus, o Senhor sabe das loucuras que
tenho cometido,
não posso esconder os meus pecados do
Senhor.
6 Senhor DEUS, Todo-Poderoso,
não permita que os que confiam no
Senhor
se sintam envergonhados por causa de
mim.
Ó Deus de Israel,
não deixe que os que o procuram
se sintam frustrados por minha culpa.
7 Por amor ao Senhor suportei insultos,
e tenho passado vergonha.
8 Os meus irmãos me tratam como um
estranho;
os filhos da minha mãe, como um
desconhecido.
9 O amor que tenho pela sua casa me
queima por dentro;

Salmo 69:23

quando o ofendem, eu sinto a dor dos
seus insultos.
10 Quando choro e faço jejum,
eles riem de mim.
11 Me visto de luto
e sou insultado.
12 Falam mal de mim nas praças;
os bêbados se divertem à minha custa.
13 SENHOR, ouça a minha oração.
Por favor, me aceite.
Por causa do seu amor fiel me responda,
ó Deus.
Salve-me
como prometeu.
14 Tire-me da lama,
não deixe que me afunde;
Livre-me dos meus inimigos
e das águas profundas.
15 Não deixe que seja arrastado pela
corrente,
nem afogado pelas águas profundas,
nem engolido pela sepultura.
16 Responda-me, SENHOR, pelo seu
amor fiel;
ajude-me pela sua grande compaixão.
17 Não se esconda de mim, o seu servo.
Estou sofrendo, me responda depressa.
18 Venha me resgatar,
livre-me dos meus inimigos.
19 O Senhor conhece a minha dor, vergonha e desonra;
sabe quem são os meus inimigos.
20 Os insultos partiram o meu coração,
estou doente;
procurei alguém que tivesse pena de
mim,
mas não encontrei ninguém;
esperei que alguém viesse me consolar,
mas ninguém veio.
21 Me deram veneno quando tinha fome
e vinagre quando tinha sede.
22 Que os seus banquetes se tornem
numa armadilha
e as suas festas os façam cair;
23 que fiquem cegos
e percam toda a sua força.

Salmo 69:24
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24 Faça-os

sentir toda a sua fúria, ó Deus,
que sejam apanhados pela sua ira.
25 Destrua os seus lugares;
que ninguém fique vivo nas suas tendas.
26 Eles perseguem aqueles que o Senhor
castigou
e zombam do sofrimento daqueles que o
Senhor feriu.
27 Dê a eles maldade sobre maldade;
não deixe que alcancem a sua justiça.
28 Apague os seus nomes do livro da
vida;
que não apareçam inscritos na lista dos
justos.
29 Grande é a minha aflição e a minha
dor;
ó Deus, levante-me e salve-me.
30 Louvarei com cânticos o nome de Deus
e o honrarei com ações de graças.
31 Isso agradará ao SENHOR
mais do que os sacrifícios de bois
ou dos novilhos com os seus chifres e
cascos.
32 Os humildes que vieram adorar a Deus
ficarão contentes ao ver isso.
33 O SENHOR ouve os necessitados
e não esquece o seu povo na prisão.
34 Louvem o Senhor, ó céus e terra,
ó mar e todos os seres que vivem neles.
35 Porque Deus salvará Sião;
ele construirá de novo as cidades de
Judá;
O povo viverá ali de novo e a terra será
sua.
36 Os descendentes dos seus servos a
herdarão,
e nela viverão os que amam o nome de
Deus.

Salmo
Venha depressa, Senhor
Ao diretor do coro. Salmo de
Davi. Que o povo se lembre.

Ó Deus, por favor, salve-me.
70depressa!
SENHOR, venha me ajudar
2 Que

os que querem me matar
sejam humilhados e envergonhados.
Que aqueles que querem me fazer mal
fujam sem conseguir nada.
3 Que os que zombam de mim
voltem para trás envergonhados.
4 Mas que os que procuram a sua ajuda
encontrem alegria e felicidade.
Que aqueles que amam a sua salvação
possam louvá-lo dizendo: “Deus é
grande!”
5 Ó Deus, venha me ajudar depressa,
pois eu sou pobre e indefeso.
É o SENHOR quem me salva e me
protege,
por favor, venha depressa!
Salmo
O Senhor é a minha esperança

Ó SENHOR, confio
71
proteção,
não deixe que me humilhem.
2 Proteja-me

na

sua

e livre-me, porque é justo.
Ouça-me e salve-me.
3 Peço ao Senhor que seja a minha rocha
de abrigo,
o lugar onde me sinto seguro,
porque o Senhor deu ordem para me
salvar,
o Senhor é a minha rocha, minha
fortaleza.
4 Ó meu Deus, livre-me das garras dos
maus,
do poder dos perversos e violentos.
5 Senhor DEUS, o Senhor é a minha
esperança.
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Confiei no Senhor desde a minha
juventude.
6 Mesmo antes de nascer já dependia do
Senhor.
O Senhor me ajudou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe.
Eu sempre o louvarei.
7 O Senhor é o meu refúgio seguro,
por isso me tornei num exemplo para
muitos.
8 Todo o dia o honro e louvo,
estou sempre falando do Senhor.
9 Não me rejeite agora que sou velho,
não me abandone quando já não tiver
forças.
10 Os meus inimigos fazem planos contra
mim,
fazem alianças para me matar.
11 Eles dizem: “Ele não tem ninguém que
o salve.
Deus o abandonou, está perdido!”
12 Ó meu Deus, não me abandone;
venha depressa e salve-me.
13 Que os meus inimigos sejam humilhados e destruídos;
que os que querem me fazer mal sejam
envergonhados e humilhados.
14 Eu sempre confiarei no Senhor,
e o louvarei cada vez mais.
15 Todo o dia falarei da sua justiça e
salvação,
apesar de ninguém poder contá-las como
deve ser.
16 Ó Senhor DEUS, cantarei das suas
obras poderosas,
recordarei os seus atos justos, falarei somente da sua justiça.
17 O Senhor me ensinou, ó Deus, desde a
minha juventude,
e nunca deixei de falar das suas obras
maravilhosas.
18 Ó meu Deus, não me abandone,
agora que estou velho e de cabelos
brancos,
para poder falar da sua força aos nossos
filhos
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e do seu poder às novas gerações.
19 A sua justiça, ó Deus, chega até o céu;
fez grandes coisas,
não há Deus como o Senhor.
20 Ainda que tenha me feito passar por
momentos difíceis e de sofrimento,
sei que me dará vida de novo, e me irá
tirar das profundezas da terra.
21 Aumentará a minha glória
e voltará a consolar-me.
22 Ao Senhor cantarei louvores com a
harpa,
porque é fiel, ó Deus;
Ao Senhor louvarei com a harpa,
ó Santo de Israel.
23 Cantarei louvores ao Senhor
porque me salvou.
Cantarei louvores ao Senhor
com todas as minhas palavras e com
todo o meu ser.
24 Falarei sempre da sua justiça,
pois aqueles que me queriam destruir
foram derrotados e humilhados.
Salmo

Oração pelo rei
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Para Salomão.

Ó Deus, dê discernimento ao rei,
ensine o filho do rei a ser justo.
2 Que o rei governe o seu povo com
honestidade
e com justiça os pobres.
3 Que os montes tragam a paz ao povo
e as colinas, a justiça.
4 Que o rei defenda os oprimidos,
ajude os filhos dos pobres,
e esmague os opressores.
5 Que todos o respeitem, ó Deus, de geração em geração,
enquanto o sol e a lua brilharem no céu.
6 O rei será como a chuva que cai sobre
os campos;
como água fresca que cai sobre a terra.
7 Que a justiça floresça enquanto o rei
viver,
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e haja grande paz enquanto a lua existir.
8 Que o seu reino se estenda por toda a
terra,
de um mar a outro.
9 Que os seus inimigos, os habitantes do
deserto,
beijem o chão que ele pisa e se inclinem
diante dele.
10 Que os reis de Társis e das ilhas lhe
tragam tributo;
que os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes.
11 Que todos os reis se inclinem diante
dele,
que todas as nações o sirvam.
12 Porque
o nosso rei ajuda os
necessitados,
os indefesos que procuram a sua
proteção.
13 O nosso rei tem compaixão dos pobres
e dos fracos
e salva a vida dos necessitados.
14 Ele os livra da opressão e violência,
a vida deles é muito importante para o
rei.
15 Viva o rei!
Deem-lhe o ouro de Sabá!
Orem sempre por ele
e abençoem-no durante todo o dia.
16 Que haja trigo em abundância por
todo o país,
que encha o alto dos montes,
que cresça como no Líbano.
Que as cidades tenham tantas pessoas
como o campo tem erva.
17 Que o nome do rei permaneça para
sempre;
que o seu nome seja lembrado enquanto
existir o sol.
Que todo o povo o abençoe,
e que todo o mundo seja abençoado por
ele.
*73:5
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18 Bendito

seja o SENHOR, o Deus de
Israel,
que faz obras maravilhosas.
19 Bendito seja sempre o seu glorioso
nome,
que a sua glória encha o mundo inteiro.
Amém! Amém!
20 Assim terminam as orações de Davi,
filho de Jessé.
Salmo

Livro 3

(Salmos 73-89)
O Senhor me fez entender
Salmo de Asafe.

Deus é realmente bom para
73
Israel,
bom para com os puros de coração.
2 Estive

prestes a tropeçar,
por pouco não me afastei do caminho.
3 Senti inveja ao ver a prosperidade dos
arrogantes,
a riqueza dos maus.
4 Eles não têm que lutar para sobreviver,
são gordos e saudáveis.
5 Eles não têm medo da morte,*
nem sofrem com os problemas humanos.
6 Por isso, o orgulho é o seu colar,
e a violência é a sua roupa.
7 Os seus olhos estão inchados de
gordura,
e não podem esconder as suas más
intenções.
8 Zombam dos outros e, arrogantes,
ameaçam com maldade e opressão.
9 Falam contra os céus
e com a língua dominam a terra.
10 Por isso, o povo de Deus vai atrás deles
e faz o que eles dizem.†

Eles não têm medo da morte Literalmente, “Eles não têm nenhum vínculo
com a morte”.
†73:10 Possível tradução. Esta parte do texto em hebraico é de significado duvidoso.
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11 Os

infiéis dizem: “Deus não sabe o que
fazemos!
O Deus Altíssimo não vai ter
conhecimento!”
12 Eles vivem sem preocupações
e tornam-se cada vez mais ricos.
13 Então, de que adianta ser bom?
Que importância tem o não fazer mal a
ninguém?
14 Sofro todos os dias,
e sou castigado todas as manhãs.
15 Se tivesse continuado falando assim,
teria traído o seu povo.
16 Tentei compreender essas coisas,
mas era difícil demais para mim.
17 Porém quando fui ao templo de Deus,
entendi o que vai acontecer com os
maus.
18 Vi então que o Senhor os colocou à
beira do perigo.
Num lugar onde facilmente podem cair
e morrer.
19 Eles serão destruídos
quando menos esperam.
De repente acontecem coisas terríveis
com eles,
e eles morrem.
20 Senhor, eles são como um sonho mau
que esquecemos logo que acordamos.
O Senhor fará com que eles desapareçam
como desaparecem os monstros de um
pesadelo.
21 De fato, fiquei cheio de amargura
e cheio de inveja.
22 Eu me comportei com o Senhor como
um animal,
louco e ignorante.
23 Mas tenho estado sempre ao seu lado,
o Senhor me conduz pela mão.
24 O Senhor me guia e me dá bons
conselhos,
e depois me receberá com honras.
25 Só ao Senhor tenho no céu,
e se estou com o Senhor na terra, não
preciso de mais nada.
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26 Mesmo

que o meu corpo e o meu
coração desfaleçam,
Deus é a rocha da minha vida
e a minha herança para sempre.
27 Aqueles que se afastam do Senhor
serão destruídos.
O Senhor destruirá todos os que lhe são
infiéis.
28 Mas eu permaneci ao lado de Deus,
essa é a minha alegria.
Coloquei toda a minha confiança no Senhor DEUS,
proclamarei a todos os atos que ele fez.
Salmo

Não se esqueça do seu povo
Poema de Asafe.

Ó Deus, por que nos abandonou
74
para sempre?
Por que está tão irado com as ovelhas
que lhe pertencem?
se esqueça do povo que adquiriu
já há tanto tempo,
das tribos que resgatou para lhe
pertencer.
Lembre-se do monte Sião, do lugar onde
o Senhor vivia.
3 Venha caminhar por estas ruínas
antigas;
veja como o inimigo destruiu o Lugar
Santo.
4 Os seus inimigos rugem no seu templo
e levantam as suas bandeiras em sinal de
vitória.
5 Os soldados inimigos usaram machados contra as portas,
como se estivessem cortando uma
floresta.
6 Com machados e martelos
destruíram todas as peças de madeira
que havia no seu templo.
7 Queimaram o seu santuário;
não respeitaram o lugar que foi construído para honrá-lo.
2 Não
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8 Eles

resolveram
nos
destruir
completamente;
queimaram todos os lugares sagrados do
país.
9 Já não vemos os seus sinais poderosos,
já não temos profetas.
E não sabemos quanto tempo esta situação vai durar.
10 Ó Deus, até quando vai deixar que o
inimigo zombe do Senhor?
Vai deixar que ele o insulte para sempre?
11 Por que retirou de nós a sua proteção?
Por que fica de braços cruzados?
12 Ó Deus, o Senhor tem sido o nosso Rei
desde há muito tempo;
nos salvou muitas vezes.
13 Abriu o mar Vermelho com o seu
poder;
esmagou as cabeças dos monstros do
mar.
14 Despedaçou as cabeças do Leviatã*,
e fez que as feras do deserto comessem
o seu corpo.
15 Fez correr fontes e riachos,
e secou rios cheios de água.
16 O dia e a noite são seus,
o Senhor criou o sol e a lua.
17 O Senhor marcou os limites da terra
e fez o verão e o inverno.
18 Ó SENHOR, lembre-se que são os seus
inimigos que zombam do Senhor;
que são os insensatos que odeiam o seu
nome.
19 Não permita que esses animais selvagens nos matem como se fôssemos
uma pomba.
Não se esqueça do seu povo, pobre e
sofrido.
20 Lembre-se da aliança e proteja-nos,
porque há violência em todos os cantos
do país.
21 Não permita que o oprimido continue
sofrendo;
*74:14
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faça que o pobre e o necessitado louvem
o seu nome.
22 Levante-se, ó Deus, defenda a nossa
causa!
Lembre-se que esses insensatos têm ofendido o Senhor muitas vezes.
23 Não se esqueça dos gritos de triunfo
dos seus inimigos,
nem do rugido constante dos rebeldes.
Salmo

Deus é o juiz dos bons e dos maus
Ao diretor do coro. À melodia de “Não
destrua”. Salmo de Asafe. Cântico.

ao Senhor, ó Deus.
75pertoAgradecemos
Agradecemos ao Senhor por estar
de nós;

todos falam das coisas maravilhosas que
fez.
2 Deus diz: “No momento determinado,
vou julgar a todos com justiça.
3 Quando a terra tremer e estiver prestes
a derreter-se com tudo o que
contém,
sou eu que a sustentarei”. Selah
4 Digo aos orgulhosos: “Não sejam
orgulhosos”.
E aos ímpios: “Não se gabem de serem
importantes.
5 Não tenham tanta certeza de que vão
ganhar,
não sejam arrogantes”.
6 A recompensa não vem do leste,
nem do oeste, nem do deserto;
7 pois é Deus quem julga,
é ele quem condena e exalta.
8 O SENHOR tem na sua mão uma taça
cheia do vinho forte da sua ira.
Ele dá esse vinho aos maus da terra,
e eles bebem-no até à última gota.
9 Mas eu falarei sempre do que Deus faz!
Cantarei louvores ao Deus de Jacó.

Leviatã Monstro marinho que representava as forças do mal. Ver Sl 104.26,
Isa 27.1, Ap 12.9.
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10 Deus

disse: “Destruirei o poder dos
maus,
mas aumentarei o poder dos justos”.
Salmo

O Deus glorioso
Ao diretor do coro, com instrumentos de
corda. Salmo de Asafe. Cântico.

O povo de Judá conhece Deus
76
muito bem,
grande é o seu nome em Israel.

2 O seu templo está em Salém*;
a sua casa, no monte Sião.
3 Ali Deus quebrou as armas de guerra,
as flechas em fogo, os escudos e as espadas. Selah
4 Deus, o Senhor é esplêndido, glorioso,
descendo das montanhas onde derrotou
os seus inimigos.
5 Eles pensavam que eram fortes,
mas agora estão mortos,
despojados de tudo, não puderam se
defender.
6 O grito de guerra do Deus de Jacó
paralisou os cavalos e cavaleiros.
7 Ó Deus, o Senhor é temível!
Ninguém pode resistir ao Senhor quando
está irado.
8 Do céu deu a conhecer a sua sentença,
e toda a terra ficou calada, cheia de
medo,
9 quando o Senhor se levantou para
julgar
e para salvar os pobres e os oprimidos da
terra. Selah
10 Todos o respeitam
quando castiga os maus.
*76:2
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O Senhor mostra a sua ira contra as
pessoas,
e as que sobrevivem† farão uma festa em
sua honra.‡
11 Façam promessas ao SENHOR, seu
Deus, e cumpram-nas.
Todos os povos vizinhos,
tragam ofertas àquele que deve ser
temido.
12 Deus humilha os grandes governantes
do mundo,
os reis da terra tremem diante dele.
Salmo
Tudo o que Deus faz é santo
Ao diretor do coro. A
Jedutum¶. Salmo de Asafe.

Grito para Deus me ajudar,
77
grito bem alto para ele me ouvir.
No dia em que estava angustiado, pro2

curei o SENHOR.
Levantei as mãos em oração toda a noite,
mas não encontrei consolo.
3 Penso em Deus e choro;
começo a meditar e fico desanimado.
Selah
4 O Senhor não me deixa dormir;
quero falar mas não posso,
porque estou muito angustiado.
5 Penso no passado,
nas coisas que aconteceram há muito
tempo.
6 De noite me lembro das minhas
canções§.
Falo comigo mesmo e procuro encontrar
uma resposta.

Salém Refere-se à cidade de Jerusalém. Significa “paz”.
as que sobrevivem Refere-se aos judeus que sobreviveram a destruição de

†76:10

Judá.
‡76:10 as que sobrevivem (…) honra Segundo a LXX. O TM não é claro.
¶77:0 Jedutum ou “ao diretor do coro, Jedutum”. Um dos três músicos principais
do templo. Ver 1Cr 9.16; 16.38-42.
§77:6 me lembro (…) canções A LXX tem: “me lembro e medito”.
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7 Pergunto a mim mesmo se o Senhor nos

abandonou para sempre,
se ele nunca mais quer estar conosco.
8 Será que ele nunca mais vai nos amar?
Será que as suas promessas acabaram
para sempre?
9 Será que ele deixou de ter compaixão?
Será que a sua ira tomou o lugar da sua
compaixão? Selah
10 Então disse: “Fico doente ao pensar
que o Altíssimo deixou de nos mostrar o
seu poder”.
11 Recordarei as suas maravilhas,
as maravilhas que fez antigamente.
12 Pensarei em tudo o que fez,
meditarei em todas as suas obras.
13 Ó Deus, tudo o que faz é santo.
Não há nenhum deus tão grande como o
nosso Deus.
14 O Senhor é o Deus que faz milagres;
mostrou o seu poder entre as nações.
15 Pelo seu poder resgatou o seu povo,
os descendentes de Jacó e de José. Selah
16 Ó Deus, quando as águas o viram,
tremeram de medo;
até os abismos do mar estremeceram.
17 As nuvens deixaram cair a sua chuva,
o som dos trovões ressoou no céu
e das nuvens saíram os seus raios como
flechas.
18 O som dos trovões ecoou nos ares
e os seus raios iluminaram o mundo;
a terra tremeu e estremeceu.
19 Abriu o seu caminho através do mar,
caminhou pelas águas profundas
sem deixar pegadas.
20 Guiou o seu povo como se guia um
rebanho,
por meio de Moisés e Aarão.

Salmo
Deus e o seu povo
Poema de Asafe.

meu povo, o meu ensino,
78digo.Escute,
preste atenção ao que eu lhe
2 Vou

lhe contar uma história,
falar de provérbios antigos.
3 Coisas que ouvimos e aprendemos
e que os nossos pais nos ensinaram.
4 Não esconderemos essas coisas dos nossos filhos;
iremos passá-las às gerações seguintes.
Louvaremos sempre ao SENHOR
e falaremos do seu poder e das maravilhas que ele fez.
5 Ele fez uma aliança com Jacó,
e deu os seus mandamentos ao povo de
Israel.
E ordenou aos nossos antepassados
que os ensinassem aos seus filhos.
6 Os seus filhos ficariam conhecendo-os
e, por sua vez, eles os ensinariam aos filhos deles
que ainda não tinham nascido.
7 Assim eles porão a sua confiança em
Deus;
nunca esquecerão o que ele fez
e
serão
obedientes
aos
seus
mandamentos.
8 Eles não se revoltarão contra Deus
como fizeram os seus antepassados,
que não obedeceram a Deus
e foram rebeldes e teimosos.
9 Os homens da tribo de Efraim armados
com arcos e flechas
fugiram no dia da batalha.
10 Eles não foram fiéis à aliança que fizeram com Deus,
recusaram-se a obedecer aos seus
ensinos.
11 Esqueceram-se do que Deus tinha feito
por eles,
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das maravilhas que ele tinha lhes
mostrado.
12 Eles esqueceram os milagres que
Deus tinha feito à vista dos seus
antepassados
na terra do Egito, na região de Zoã.
13 Deus dividiu o mar e ajudou o povo a
atravessá-lo,
contendo as águas como se fosse uma
barragem.
14 Todos os dias Deus os guiava com uma
nuvem,
e todas as noites os conduzia pela luz do
fogo.
15 Ele partiu as rochas no deserto
e lhes deu água para beber das profundezas da terra.
16 Deus fez a água sair da rocha
e correr como um rio.
17 Mesmo assim os nossos antepassados
continuaram pecando contra Deus;
se revoltaram contra o Altíssimo no
deserto.
18 Decidiram pôr Deus à prova,
pedindo-lhe a comida que queriam.
19 Duvidaram dele, dizendo:
“Alguma vez será Deus capaz de nos dar
comida no deserto?
20 Sabemos que ele bateu na rocha
e fez sair dela rios de água,
mas vamos ver se ele também nos pode
dar pão e carne”.
21 O SENHOR ouviu o que eles disseram
e ficou furioso com o povo de Jacó,
ficou irritado contra Israel,
22 porque eles não confiaram em Deus,
nem creram que ele podia salvá-los.
23 Apesar disso, ele deu ordens às
nuvens,
abriu as portas dos céus
24 e fez chover maná para o povo comer;
deu-lhes o pão do céu.
25 As pessoas comeram o pão dos anjos.
Deus
enviou-lhes
comida
em
abundância.
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26 Depois

Deus enviou do céu o vento
leste
e pelo seu poder fez soprar o vento sul.
27 Fez chover carne sobre eles,
fez cair tantas aves como a areia do mar.
28 Deus
fê-las cair no meio do
acampamento,
em volta das tendas.
29 Eles comeram até ficarem mais do que
satisfeitos,
e assim Deus fez o que eles desejavam.
30 Mas quando ainda não tinham se
fartado,
quando ainda tinham a comida na boca,
31 Deus mostrou a sua ira matando os
mais fortes,
os jovens de Israel.
32 Mesmo depois desses milagres, eles
ainda continuaram pecando
e não acreditando que Deus podia fazer
maravilhas.
33 Por isso Deus destruiu as suas vidas
como um sopro e como um terror
repentino.
34 Mas sempre que Deus matava alguns,
os outros corriam para ele,
se convertiam e regressavam para Deus.
35 Se lembravam, então, que Deus era
quem os protegia,
que o Deus Altíssimo era quem os
resgatava.
36 Tentavam enganar a Deus com os seus
louvores,
tudo o que saía da boca deles era falso.
37 O coração deles não era sincero,
nem eram fiéis à sua aliança.
38 Mas Deus tinha misericórdia deles,
perdoava-lhes os seus pecados e não os
destruía.
Muitas vezes conteve a sua ira
para não destruí-los.
39 Deus se lembrava de que eles eram
mortais,
um vento que passa e não volta mais.
40 Quantas vezes eles se revoltaram contra Deus!
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Quantas vezes Deus ficou triste por
causa deles!
41 Muitas vezes puseram à prova a sua
paciência,
afligiram o Santo de Israel.
42 Eles se esqueceram do seu poder,
das vezes que ele os salvou do perigo.
43 Eles
se esqueceram dos sinais
poderosos que Deus fez no Egito,
e dos milagres na região de Zoã.
44 Deus transformou os rios em sangue,
e os egípcios não puderam beber dessa
água;
45 mandou milhares de moscas para
atormentá-los,
e rãs para arruiná-los;
46 enviou insetos para arruinarem as
plantações,
e gafanhotos para comer as colheitas;
47 destruiu as vinhas com granizo
e as figueiras com pedaços de gelo;
48 destruiu também o gado com o
granizo,
e os rebanhos com os raios;
49 soltou a sua fúria e indignação,
descarregou contra os egípcios a sua ira
ardente,
e enviou os seus anjos destruidores.
50 Deus dirigiu toda a sua ira contra eles,
os matou com uma praga,
e não os salvou da morte.
51 Ele matou todos os filhos mais velhos
do Egito,
fez morrer todo primeiro filho da família
de Cam*.
52 Depois, Deus levou o povo de Israel
para o deserto,
conduziu o seu povo como um pastor
conduz o seu rebanho.
53 Deus os conduziu com toda a segurança para eles não terem medo,
mas afundou os seus inimigos no mar.
*78:51
†78:60
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54 Deus

levou o seu povo à sua terra
santa,
ao monte que ele mesmo conquistou
com o seu poder,
55 e expulsou dessa terra as nações que
lá estavam.
Depois, distribuiu a terra pelo seu povo
como sua herança,
e instalou as tribos de Israel nas tendas
dessas nações.
56 Mas os israelitas puseram o Deus Altíssimo à prova, revoltando-se contra
ele,
e
desobedecendo
aos
seus
mandamentos.
57 Rebelaram-se contra ele, foram infiéis
como os seus pais,
desleais como um bumerangue.
58 Provocaram a ira de Deus ao construir
altares para adorar outros deuses.
Causaram-lhe ciúmes fazendo estátuas
de deuses falsos.
59 Quando Deus soube disso, ficou
furioso
e rejeitou Israel completamente.
60 Deus abandonou o lugar de adoração
que havia em Siló†,
a tenda onde ele habitava entre os seres
humanos.
61 Permitiu que o inimigo capturasse a
arca da aliança,
o símbolo do seu poder e da sua glória.
62 Deixou que o seu povo fosse morto à
espada,
pois estava irritado com o povo que lhe
pertencia.
63 Os jovens foram consumidos pelo fogo
e as noivas não puderam se casar.
64 Os sacerdotes foram mortos à espada,
e as suas viúvas não puderam chorar por
eles.
65 Então o Senhor despertou como de um
sono profundo,

Cam Os egípcios eram descendentes de Cam. Ver Gn 10.6-10.
Siló Ver 1Sm 4.10-11; Jr 7.17.
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como um guerreiro que acorda da sua
bebedeira.
66 Obrigou os seus inimigos a fugirem,
derrotados e humilhados para sempre.
67 Também rejeitou os descendentes de
José,
não escolheu a tribo de Efraim.
68 No lugar deles, escolheu a tribo de
Judá,
e o seu amado monte Sião.
69 Construiu o seu santuário para existir
para sempre,
um santuário alto como o céu e firme
como a terra.
70 Deus escolheu o seu servo Davi,
tirando-o do curral das ovelhas.
71 Deus o tirou de onde ficava cuidando
dos rebanhos
e o colocou como pastor de Jacó, o seu
povo,
o povo de Israel, a sua herança.
72 E Davi cuidou deles com honestidade,
com sabedoria conduziu o povo de Deus.
Salmo

Deus salva o seu povo

79

Salmo de Asafe.

Ó Deus, as nações
invadiram o seu povo.
Destruíram o seu templo sagrado
e deixaram Jerusalém em ruínas.
2 Deixaram os corpos dos seus servos
para alimento das aves do céu;
os corpos dos seus fiéis
para serem devorados pelas feras
selvagens.
3 O sangue do seu povo corria como água
por toda a cidade de Jerusalém;
e não havia ninguém para enterrar os
mortos.
4 Somos
desprezados pelos nossos
vizinhos;
os países que nos rodeiam zombam de
nós.

Salmo 80:1
5 SENHOR,

até quando ficará indignado
conosco?
Deixará que a sua ira nos queime para
sempre?
6 Derrame a sua ira sobre as nações que
não o conhecem,
sobre os povos que não o adoram.
7 Pois foram eles que destruíram Jacó,
que deixaram em ruínas o país.
8 Não nos castigue pelos pecados dos
nossos antepassados.
Mostre-nos depressa a sua compaixão,
pois estamos sem nenhuma força.
9 Ó nosso Deus e Salvador, ajude-nos!
Salve-nos para glória do seu nome;
perdoe os nosso pecados por causa da
sua honra.
10 Não deixe que os outros povos nos
perguntem:
“Onde está agora o seu Deus?”
Deixe-nos ver o castigo
daqueles que derramam o sangue dos
seus servos.
11 Ouça os lamentos dos prisioneiros,
mostre todo o seu poder e salve os condenados à morte.
12 Ó Senhor, castigue as nações vizinhas sete vezes mais do que elas nos
fizeram!
Castigue-as pelos insultos com que o
ofenderam!
13 Nós somos o seu povo, as ovelhas do
seu rebanho,
sempre o louvaremos.
De geração em geração
lhe cantaremos louvores.
Salmo

Venha nos salvar!
Ao diretor do coro. À melodia de “Os
Lírios da Aliança”. Salmo de Asafe.

ó Pastor de Israel!
80povoOuça-nos,
Escute-nos, ó Senhor, que guia o
de José!
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O Senhor está sentado no trono, entre os
querubins;
por favor, revele a sua glória
2 diante
de Efraim, Benjamim e
Manassés.
Mostre o seu poder,
e venha nos salvar.
3 Aceite-nos de novo, ó Deus,
mostre-nos a sua bondade e salve-nos.
4 Ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso,
até quando ficará irado com o seu povo?
Quando vai ouvir as suas orações?
5 Fez o seu povo chorar em vez de comer,
e deu para ele beber um copo cheio de
lágrimas.
6 Fez com que as nações vizinhas nos
atacassem,
e que os nossos inimigos zombassem de
nós.
7 Aceite-nos de novo, ó Deus TodoPoderoso,
mostre-nos a sua bondade e salve-nos.
8 Do Egito, o Senhor trouxe uma videira,
expulsou as nações e plantou a sua
videira.
9 Limpou o terreno,
e a videira lançou raízes e encheu a terra.
10 Os montes ficaram cobertos pela sua
sombra,
e os seus ramos cobriram os cedros mais
altos.
11 Os seus ramos se estenderam até o
Mar,
e os seus rebentos, até o rio Eufrates.
12 Senhor, por que derrubou os muros
que protegiam a sua vinha?
Agora todos os que passam por ela apanham as suas uvas.
13 Os javalis da floresta destroem a sua
vinha,
*80:15
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e os animais selvagens a devoram.
14 Ó Deus Todo-Poderoso, volte para
nós.
Olhe para a sua videira desde lá do céu
e tome conta dela.
15 É a videira que plantou com as suas
próprias mãos,
o rebento* que cultivou para ser seu.
16 A sua videira foi queimada pelo fogo
como se fosse lixo;
mostre a sua ira e destrua aqueles que a
queimaram.
17 Proteja de novo o seu povo escolhido†,
o povo que fez crescer como se fosse um
homem‡.
18 Nunca mais nos afastaremos do
Senhor,
deixe-nos viver e louvaremos o seu
nome.
19 Aceite-nos de novo, ó SENHOR Deus
Todo-Poderoso,
mostre-nos a sua bondade e salve-nos.
Salmo

Cantem com alegria a Deus
Ao diretor do coro. Com a
gitite. Salmo de Asafe.

Cantem com alegria a Deus,
81
nossa força.
Gritem de alegria ao Deus de Jacó.
2 Comecem

a música!
Toquem os tamborins,
a harpa melodiosa e a lira.
3 Toquem a trombeta¶ no dia da nossa
festa,
quando chegarem a lua nova e a lua
cheia.
4 Isso é um decreto para Israel,
uma ordem do Deus de Jacó.

rebento Literalmente, “filho”.
povo escolhido Literalmente, “o homem da sua mão direita”.
‡80:17 homem Literalmente, “filho do homem”.
¶81:3 trombeta Literalmente, “sofar”, uma trombeta feita com um chifre de um
carneiro.
†80:17

Salmo 81:5
5 Deus

fez esse acordo com o povo de
José,
quando o tirou do Egito.
Numa voz que eu nunca tinha ouvido
antes, Deus disse:
6 “Tirei o peso dos seus ombros
e, das mãos, os cestos cheios de tijolos.
7 Quando vocês estavam angustiados,
chamaram por mim e eu os salvei.
Respondi do meio de uma nuvem escura
e de trovões.
Eu coloquei o meu povo à prova nas
águas de Meribá*. Selah
8 “Meu povo, escutem bem o meu aviso!
Ó Israel, seria tão bom se vocês ouvissem
o que digo!
9 Não tenham nenhum outro deus entre
vocês.
Não adorem os deuses que as nações
adoram.
10 Eu sou o SENHOR, seu Deus,
que tirou vocês do Egito.
Deixem que eu os alimente.
11 “Mas o meu povo não me escutou,
Israel não me obedeceu.
12 Portanto, deixei-os fazer o que
teimavam fazer,
e eles fizeram o que lhes dava vontade.
13 Como seria bom se o meu povo me
ouvisse,
se Israel me obedecesse!
14 Depressa eu derrotaria os seus
inimigos
e castigaria os seus adversários.
15 Os que odeiam o SENHOR seriam
derrotados
e castigados para sempre.
16 Mas eu alimentaria o meu povo com o
melhor trigo,
*81:7
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e os deixaria satisfeitos com o melhor
mel”.
Salmo

Filhos do Altíssimo
Salmo de Asafe.

Deus preside à assembleia dos
82
deuses ,
ele julga no meio dos deuses.
†

2 “Até

quando vocês vão julgar
injustamente?
Até quando vão ajudar os ímpios? Selah
3 “Defendam os pobres e os órfãos,
façam justiça aos oprimidos e aos
indefesos!
4 Ajudem os pobres e os necessitados,
salvem-nos do poder dos maus!
5 “Eles‡ nada sabem,
não têm nenhum entendimento.
Andam na escuridão
enquanto os alicerces da terra caem ao
seu redor”.
6 Eu disse: “Vocês são deuses,
são filhos do Deus Altíssimo.
7 Mas morrerão como os homens
morrem,
cairão como os outros governantes”.
8 Levante-se, ó Deus, julgue a terra,
pois são suas todas as nações!
Salmo

Destrua os inimigos
Salmo de Asafe.

Ó Deus, não fique em silêncio!
83
Não se cale, ó Deus,
faça alguma coisa.
2 Os

seus inimigos estão agitados,

Meribá Ver Êx 17.1-7.
deuses Ou “juízes” que exercem autoridade em nome de Deus entre o povo de
Israel. Cf. Êx 21.6 e Jo 10.34,35. Também pode referir-se a uma assembleia entre
os “deuses” cf. Jó 1.6; 1Rs 22.19.
‡82:5 Eles Pode referir-se às pessoas que não entendem o que está acontecendo, ou
aos “deuses”, os juízes que não entendem que estão arruinando o mundo com a sua
injustiça.
†82:1
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os que o odeiam revoltam-se contra o
Senhor.
3 Fazem planos contra o seu povo;
planos para fazer mal àqueles que o Senhor protege.
4 Eles dizem: “Vamos destruir Israel
completamente,
para que nunca mais ninguém se lembre
do seu nome”.
5 Todos estes povos se juntam para
conspirar
e fazer uma aliança contra o Senhor:
6 o povo de Edom, os ismaelitas,
o povo de Moabe, os descendentes de
Agar,
7 o povo de Biblos*, Amom, Amaleque,
os filisteus e os habitantes de Tiro.
8 Até a Assíria se juntou a eles,
e deu armas aos descendentes de Ló.
Selah
9 Ó Senhor, trate-os como tratou os
midianitas,
como tratou Sísera e Jabim no rio
Quisom.
10 Eles foram destruídos em En-Dor
e os seus corpos apodreceram na terra.
11 Trate os seus nobres como tratou
Orebe e Zeb;
faça com todos os seus chefes como fez
com Zeba e Zalmuna,
12 que disseram: “Vamos ficar com as
pastagens
que pertencem a Deus”.
13 Ó Deus, disperse-os como folhas num
remoinho;
faça-os desaparecer como palha levada
pelo vento.
14 Assim como o fogo destrói a floresta
e as chamas queimam os montes,
15 persiga-os com o seu vendaval
e encha-os de terror com a sua
tempestade.
*83:7
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16 Envergonhe-os,

SENHOR,
para que venham adorá-lo.
17 Que sempre se sintam humilhados e
cheios de terror!
Que morram de vergonha!
18 Assim saberão que só o Senhor é Deus,
que o seu nome é YAVÉ,
e que o Senhor é o Altíssimo
que governa toda a terra.
Salmo

Alegria de estar na presença de Deus
Ao diretor do coro. Com a gitite.
Salmo da família de Coré.

SENHOR Todo-Poderoso,
84
como amo o lugar onde vive!
Tenho saudades dos pátios do templo,
2

ó SENHOR, estou ansioso por estar lá.
O meu coração canta de alegria,
com todo o meu ser canto ao Deus vivo.
3 Ó SENHOR Todo-Poderoso, meu Rei e
meu Deus,
até os pássaros encontraram um lugar no
seu templo,
perto do altar, onde fazem os seus ninhos
e têm os seus filhotes.
4 Felizes são os que vivem no seu templo,
louvando-o continuamente. Selah
5 Felizes são os que sabem que a sua
força depende do Senhor,
os que desejam ir ao seu templo.
6 Quando passam pelo vale de Baca†,
o vale transforma-se num oásis,
abençoado pelas primeiras chuvas.
7 Eles caminham de aldeia em aldeia até
chegar ao monte Sião
e se apresentar diante de Deus.
8 Ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso, ouça
a minha oração!
Ó Deus de Jacó, escute o que eu digo.
Selah

Biblos Literalmente, “Guebal” cidade fenícia.
Baca Ou “aflição, seca, lágrimas”.
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9 Ó Deus, nosso protetor*,
olhe e trate com bondade o seu rei escolhido†.
10 Um dia no seu templo é melhor
do que mil dias em qualquer outro lugar.
Prefiro ficar na entrada da casa do meu
Deus,
do que morar nas casas dos ímpios.
11 O SENHOR Deus é a nossa luz e proteção‡,
ele concede a graça e a honra.
O SENHOR não recusa nenhuma coisa
boa
aos que vivem com integridade.
12 Ó SENHOR Todo-Poderoso,
felizes são aqueles que confiam no
Senhor!

Salmo

Aceite-nos de novo
Ao diretor do coro. Salmo da família Coré.

SENHOR, como tem sido bom
85
para a sua terra,
restaurou o bem-estar do povo de Jacó.
2 Perdoou

a maldade do seu povo,
e cobriu todos os seus pecados. Selah
3 Deixou de estar irritado conosco,
a sua ira terrível já passou.
4 Ó Deus, nosso Salvador,
salve-nos mais uma vez,
e aceite-nos de novo.
5 Ficará indignado conosco por todas as
gerações?
Será que a sua ira nunca acabará?
6 Por favor, volte novamente para nós e
dê-nos vida.
Faça o seu povo se sentir alegre por lhe
pertencer.
*84:9
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7 Mostre-nos

o seu amor, ó SENHOR,
e dê-nos a salvação.
8 Estarei atento ao que Deus, o SENHOR,
diz.
Ele promete paz para o seu povo, para os
seus fiéis,
se eles não voltarem para a vida sem sentido que viviam antes¶.
9 Deus está pronto para salvar aqueles
que o respeitam;
a sua glória habitará de novo§ em nossa
terra.
10 Então o amor de Deus se encontrará
com os seus fiéis,
a justiça e a paz os cumprimentarão com
um beijo.
11 A lealdade brotará dos fiéis da terra,
e do céu, Deus lhes mostrará a sua
justiça.
12 O SENHOR nos dará o que é bom,
e a nossa terra produzirá bons frutos.
13 A justiça irá adiante de Deus,
para lhe preparar o caminho.
Salmo

A minha vida nas suas mãos

86

Oração de Davi.

SENHOR, eu sou pobre e
necessitado.
Ouça, por favor, a minha oração.
2 Sou fiel, por favor, proteja-me.
Eu sou seu servo e o Senhor é o meu
Deus.
Confio no Senhor, venha me salvar.
3 Tenha compaixão de mim, Senhor,
passo o dia inteiro pedindo que me
ajude.

protetor Literalmente, “escudo”. Ver v11.
rei escolhido Literalmente, “ungido”. Aqui se refere ao rei de Israel mas também pode se referir aos sacerdotes do templo.
‡84:11 proteção Literalmente, “escudo”.
¶85:8 se eles não (…) viviam antes A LXX tem: “aos que de todo o coração se voltem
para ele (Deus)”.
§85:9 a sua glória habitará de novo ou “para podermos viver de novo com honra”.
†84:9
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4 Senhor,

ponho a minha vida nas suas
mãos;
encha-me de alegria pois sou seu servo.
5 O Senhor é bom, cheio de compaixão,
e ama os que lhe pedem ajuda.
6 SENHOR, escute a minha oração,
peço que tenha compaixão.
7 Quando estou angustiado, eu o chamo,
porque sei que irá me responder.
8 Entre os deuses não há ninguém como
o Senhor,
ninguém pode fazer o que o Senhor faz.
9 O Senhor criou todos os seres humanos,
e todos eles virão inclinar-se diante do
Senhor
e adorar o seu nome.
10 O Senhor é poderoso e faz maravilhas!
O Senhor, e só o Senhor, é Deus.
11 Ó SENHOR, ensine-me o que devo
fazer,
e serei obediente aos seus ensinos.
Dê-me um coração dedicado só ao
Senhor,
para que possa honrá-lo.
12 Senhor, meu Deus, eu o louvo com
todo o meu coração;
adorarei o seu nome para sempre.
13 Grande é o amor que tem por mim,
o Senhor me salvou do mundo dos
mortos.
14 Ó Deus, estou sendo atacado por pessoas orgulhosas.
Um bando de pessoas violentas querem
me matar,
pessoas que não têm nenhum respeito
pelo Senhor.
15 Mas o Senhor é um Deus compassivo
e bondoso,
um Deus que não se irrita com
facilidade;

*87:4
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cheio de amor e fiel.
16 Por isso, escute e tenha compaixão de
mim.
Mostre o seu poder e salve-me,
pois sou seu servo, como também a
minha mãe foi sua serva.
17 Dê-me uma prova do seu amor.
Faça os meus inimigos se sentirem
envergonhados
ao verem que o SENHOR me ajuda e
consola.
Salmo

Deus ama Jerusalém
Salmo da família de Coré. Cântico.

Deus edificou a sua cidade
87
sobre Sião, o monte santo.
O SENHOR tem mais amor pela cidade
2

de Jerusalém
do que por qualquer outro lugar de
Israel.
3 Ó cidade de Deus,
todos falam das suas coisas maravilhosas. Selah
4 Deus disse: “Alguns do meu povo vivem
no Egito* e na Babilônia.
E outros nasceram na Filisteia, em Tiro,
e até na Etiópia”.
5 Mas dos que vivem em Sião, Deus disse:
“Eu conheço cada pessoa que nasce em
Jerusalém”.
É a cidade construída pelo Deus
Altíssimo.
6 O SENHOR escreverá no registro dos
povos:
“Esta pessoa nasceu em Sião”. Selah
7 O povo de Deus dançará e cantará,
dizendo:
“Em Sião estão as minhas raízes”.

Egito Literalmente, “Rahabe”, que quer dizer “Dragão” e era um nome muito
popular no Egito.
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Salmo
Ajude-me, Senhor
Cântico. Salmo da família Coré.
Ao diretor do coro. Doença e
aflição. Poema de Hemã, o ezraíta.

Ó SENHOR, meu Deus e
88
Salvador,
passo o dia e a noite pedindo que me

ajude.
compaixão de mim,
escute a minha oração, ouça o meu
pedido.
3 Eu já sofri bastante
e estou perto de morrer.
4 Estou quase morto,
não tenho força nenhuma.
5 Procure por mim entre os mortos,
entre os que estão na sepultura.
Pois eu sou como um morto, como alguém de quem já não se lembra.
Estou afastado do Senhor e do seu
cuidado.
6 Atirou-me para o mundo dos mortos,
para a escuridão do abismo.
7 A sua ira é como um peso que me
esmaga;
ela vem contra mim como ondas do mar,
sem parar. Selah
8 O Senhor me deixou sem nenhum
amigo;
fez que todos me desprezassem.
Estou preso e não posso escapar.
9 Os meus olhos doem de tanto chorar.
Eu oro ao SENHOR todos os dias;
a ele levanto as mãos em oração.
10 Será que faz milagres para os mortos?
Será que os mortos se levantam para
louvá-lo?Selah
11 Alguém falará do seu amor no túmulo
ou da sua fidelidade no mundo dos mortos*?
2 Tenha

*88:11
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12 Será

que as suas maravilhas são conhecidas naquela escuridão?
Alguém conhece o seu amor na terra do
esquecimento?
13 Mas eu, SENHOR, peço a sua ajuda;
de manhã cedo, começo a orar.
14 SENHOR, por que me abandona?
Por que não quer me escutar?
15 Tenho sofrido tanto,
tenho estado à beira da morte desde a
minha mocidade.
O Senhor me fez passar por sofrimentos
terríveis;
já não aguento mais.
16 Descarregou a sua ira sobre mim,
estou acabado.
17 As minhas dores nunca me deixam,
são como uma enchente.
18 O Senhor me afastou dos meus amigos
e dos meus queridos;
e agora o meu melhor amigo é a
escuridão.
Salmo

Ninguém é como o Senhor

89

Salmo de Etã, o ezraíta.

Cantarei sempre do amor do
SENHOR.
De geração em geração, anunciarei que
ele é fiel.
2 Eu disse: “O seu amor fiel dura para
sempre,
a sua fidelidade é eterna como o céu”.
3 Deus disse: “Fiz uma aliança com o meu
rei escolhido,
fiz esta promessa ao meu servo Davi:
4 Davi, farei com que a sua dinastia se
prolongue para sempre,
e o seu reino continuará por todas as gerações”. Selah
5 Os céus louvam as suas maravilhas, ó
SENHOR,

mundo dos mortos Literalmente, “Abadom”. Abadom significa “destruição”.
Ver Ap 9.11.
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a assembleia dos santos* louvam a sua
fidelidade.
6 Ninguém nos céus é como o SENHOR!
Nenhum deus† se compara com o
Senhor!
7 Na assembleia dos santos, todos temem
a Deus;
ele é maior e mais poderoso do que todos
os que o rodeiam.
8 Ó SENHOR, Deus Todo-Poderoso,
não há ninguém como o Senhor!
É poderoso e sempre fiel.
9 Domina o mar bravo,
acalma as ondas mais fortes.
10 Esmagou Rahabe, o monstro dos
mares;
com o seu poder, dispersou os seus
inimigos.
11 Tudo o que há no céu e na terra é seu;
o Senhor criou o mundo e tudo o que
nele existe,
12 também criou o Norte e o Sul.
O monte Tabor e o monte Hermom louvam o seu nome.
13 O Senhor tem todo o poder! Grande é
a sua força!
A vitória é sua!
14 A retidão e a justiça são os alicerces
do seu reino.
É fiel e cheio de amor em tudo o que faz.
15 Felizes são, ó SENHOR,
os que sabem louvá-lo com alegria.
Eles caminham na luz da sua presença.
16 Eles se alegram no Senhor,
e o louvam porque é justo.
17 O Senhor é o poder glorioso deles,
e é quem lhes dá a sua força.
18 O nosso escudo é o SENHOR.
O nosso Rei é o Santíssimo de Israel.
19 Um dia, numa visão, disse aos seus
fiéis:
“Dei força a um guerreiro;
*89:5
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exaltei um jovem escolhido dentre o
povo.
20 Encontrei o meu servo Davi
e o ungi com azeite sagrado para ser rei.
21 A minha força lhe dará apoio,
o meu poder lhe dará força.
22 O inimigo não será capaz de derrotar
o meu escolhido;
os maus nunca o vencerão.
23 Derrubarei os seus inimigos diante
dele;
e destruirei os que o odeiam.
24 Ele poderá sempre contar com o meu
amor fiel
e, por causa do meu poder, ele vencerá
sempre.
25 Ele terá poder sobre o mar
e domínio sobre os rios.
26 Ele me dirá: ‘O Senhor é o meu Pai, o
meu Deus,
a rocha que me salva’.
27 Eu o nomearei como o meu filho mais
velho,
e ele será rei sobre todos os reis do
mundo.
28 Eu sempre o amarei
e a minha aliança com ele nunca terá
fim.
29 Os seus descendentes sempre serão
reis,
e o seu reino permanecerá enquanto existirem os céus.
30 “Quando os seus filhos desobedecerem à minha lei
e não seguirem as minhas ordens,
31 quando eles não forem obedientes aos
meus ensinamentos
e não cumprirem os meus mandamentos,
32 então terei que castigá-los por causa
dos seus erros,
e de açoitá-los por causa dos seus
pecados,
33 mas nunca deixarei de amá-los

santos Pode ser uma referência a deuses ou a anjos.
deus Ou “anjos”. Literalmente, “filhos de deus(es)”.
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e de cumprir o que lhes prometi.
34 Não quebrarei a aliança que fiz com
ele,
nem modificarei as minhas promessas.
35 De uma vez por todas, jurei pela
minha santidade,
que nunca mentiria a Davi.
36 A sua descendência permanecerá para
sempre,
o seu reino durará enquanto existir o sol.
37 Existirá para sempre, como a lua.
Os céus testemunham essa aliança
em que se pode confiar”. Selah
38 Mas o Senhor se irritou com o seu rei
escolhido;
o rejeitou e o abandonou.
39 Quebrou a aliança que tinha feito,
e deitou por terra a coroa do rei.
40 Derrubou a muralha que protegia a
cidade
e destruiu todas as suas fortalezas.
41 Os que passam roubam tudo o que
querem,
os seus vizinhos zombam dele.
42 O Senhor apoiou os seus inimigos
e fez com que os seus adversários se
alegrassem.
43 Também tirou as armas dele
e não o ajudou na batalha.
44 Não permitiu que ele ganhasse,
derrubou o seu trono.
45 Encurtou os dias da sua juventude,
e o encheu de vergonha. Selah
46 SENHOR, até quando vai nos ignorar?
Será que a sua ira nunca deixará de nos
queimar?
47 Lembre-se de que a vida é curta.
O Senhor nos criou para vivermos por
pouco tempo e depois morrermos.
48 Nenhum homem vive para sempre.
Ninguém escapa à morte. Selah
49 Ó Senhor, onde está o seu amor
antigo?
Onde está a fidelidade que o Senhor jurou a Davi?

66

Salmo 90:9
50 Lembre-se,

Senhor, dos insultos que o
seu servo tem sofrido.
Trago no peito os ultrajes de muitas
nações,
51 com que os seus inimigos nos ofendem, SENHOR;
Eles estão sempre insultando o seu
escolhido!
52 Bendito seja o SENHOR para sempre!
Amém! Amém!
Salmo

Livro 4

(Salmos 90-106)
Deus e o ser humano
Oração de Moisés, homem de Deus.

Senhor, como tem sido o nosso
90
refúgio
em todas as gerações!
2 Antes

das montanhas terem nascido;
antes da terra e do mundo existirem;
desde sempre e para sempre, o Senhor é
Deus.
3 O Senhor pode reduzir o ser humano ao
pó,
dizendo apenas: “Voltem a ser pó!”
4 Para o Senhor, mil anos são como um
dia que já passou,
como as horas da noite que passam
depressa.
5 O Senhor semeia os seres humanos ano
após ano;
eles são como a erva
6 que brota e cresce pela manhã,
mas seca e morre de tarde.
7 Somos consumidos pela sua ira,
o seu furor nos enche de terror.
8 O Senhor conhece todas as nossas
maldades.
Ninguém pode esconder os seus pecados
da luz da sua presença.
9 Passamos a vida debaixo da sua ira;

Salmo 90:10
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depressa como um sopro, os nossos anos
chegam ao fim.
10 Vivemos uns setenta anos,
talvez oitenta para os mais fortes.
Vivemos sempre trabalhando, sofrendo
e, de repente, a nossa vida termina e nós
desaparecemos.
11 Ninguém conhece o poder da sua ira,
nem sentiu o temor e o respeito que o
seu furor deveria causar.
12 Ensine-nos que a vida é curta,
para vivermos com sabedoria.
13 SENHOR, volte de novo para o nosso
lado.
Trate os seus servos bem.
14 Encha-nos todas as manhãs com o seu
amor fiel
e cantaremos de alegria toda a nossa
vida.
15 Dê-nos tantos anos de alegria,
como nos deu de sofrimento.
16 Deixe que os seus servos vejam as maravilhas que faz,
e permita que os filhos deles vejam a sua
glória.
17 Que o Senhor, nosso Deus, seja bom
para nós,
que nos dê sucesso em tudo o que
fizermos.
Sim, que nos dê sucesso em tudo!
Salmo
Protegido por Deus

Aquele que habita no abrigo do
91
Altíssimo,
descansará na sombra protetora do
Todo-Poderoso.
ao SENHOR: “O Senhor é o meu
refúgio e a minha fortaleza.
Eu confio no Senhor, pois é o meu Deus”.
3 Deus guardará você dos perigos
escondidos
2 Digo

*91:13

serpente ou “dragão”. Ver 74.13.
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e da peste mortal.
4 Ele protegerá você com as suas asas,
você estará seguro debaixo delas.
Deus é fiel, ele será o seu escudo
e a sua muralha protetora.
5 Não tenha medo dos perigos da noite,
nem das flechas lançadas de dia.
6 Não tema a peste que se espalha na
escuridão,
nem os males que matam à luz do dia.
7 Mesmo que mil pessoas caiam mortas à
sua esquerda,
e dez mil, à sua direita,
nenhum mal lhe acontecerá.
8 Olhe e verá
que os maus receberão o castigo que
merecem.
9 Se você confiar no SENHOR como o seu
refúgio,
e no Altíssimo como a sua proteção,
10 nenhum mal lhe acontecerá,
nenhuma peste chegará a sua tenda.
11 Porque Deus dará ordem aos seus
anjos
para protegerem você em todos os seus
caminhos.
12 Com as suas mãos, eles o segurarão
para que nenhuma pedra faça você
tropeçar.
13 Você pisará no leão e na cobra,
triunfará sobre o leão feroz e a serpente*.
14 Deus diz: “Porque ele me ama, eu o
salvarei;
porque ele é fiel, eu o protegerei.
15 Quando
ele me chamar, eu
responderei,
e estarei com ele quando estiver em
dificuldades.
Eu irei livrá-lo e fazer com que todos o
honrem.
16 Irei recompensá-lo com uma vida
longa,
e lhe mostrarei a minha salvação”.
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Salmo
Maravilhosas são as suas obras
Salmo. Cântico para o dia de sábado.

Como é bom agradecer ao
92
SENHOR,
cantar louvores ao seu nome, ó

Altíssimo!
é bom proclamar pela manhã o
seu amor
e à noite, a sua fidelidade,
3 ao som da lira e da cítara,
e com a música suave da harpa.
4 Pois tudo o que fez, SENHOR, me dá
grande alegria!
As suas obras me fazem cantar de
felicidade!
5 Maravilhosas são as suas obras,
SENHOR,
e profundos, os seus pensamentos.
6 Os tolos não entendem estas coisas,
nem os insensatos as compreendem.
7 Mesmo que os pecadores cresçam como
a erva
e os maus floresçam,
eles serão destruídos para sempre.
8 Pois o SENHOR é exaltado para
sempre.
9 Os seus inimigos, SENHOR,
serão destruídos,
os infiéis serão derrotados!
10 O Senhor me deu a força de um touro
selvagem
e me refrescou derramando óleo novo
sobre mim.
11 Os meus olhos irão ver a derrota dos
meus inimigos.
Ouvirei os gritos de angústia dos que se
voltaram contra mim.
12 Os bons florescem como as palmeiras,
crescem como os cedros do Líbano.
13 Eles são como árvores plantadas no
templo do SENHOR,
que dão bons frutos nos pátios do nosso
Deus.
2 Como

Salmo 94:5
14 Como

árvores novas e fortes,
eles continuam dando frutos mesmo na
velhice,
15 e proclamando que o SENHOR é justo.
Ele é a minha rocha e nele não há
injustiça.
Salmo
O Senhor reina

O SENHOR é rei!
93e poder!
O SENHOR se veste de majestade

Ele está pronto, por isso a terra está
firme
e não poderá ser abalada.
2 O seu trono está seguro desde sempre,
porque o Senhor existe antes de tudo!
3 As águas se levantam, SENHOR, e se
revoltam.
Ouve-se o barulho das ondas
que se levantam e fazem estrondo.
4 Mas o SENHOR que está no alto céu,
é mais forte do que o barulho das águas,
mais poderoso do que o rebentar do mar.
5 As suas leis são de confiança, ó
SENHOR.
A santidade do seu templo é a sua beleza
para sempre.
Salmo
O Juiz da terra

SENHOR, meu Deus, que castiga
94
a maldade!
Aparece em glória, ó Deus vingador!
2 Levante-se,

ó Juiz da terra,
pague aos orgulhosos o que eles
merecem!
3 Até quando, ó SENHOR, é que os maus
vão continuar
sem serem castigados?
4 Até quando continuarão essas pessoas
más
celebrando todo o mal que fazem?
5 SENHOR, eles oprimem o seu povo,
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e fazem sofrer os que lhe pertencem.
6 Eles matam as viúvas e os estrangeiros,
eles assassinam os órfãos.
7 Dizem que o SENHOR não se dá conta
do mal que eles fazem,
que o Deus de Jacó não sabe o que
acontece.
8 Insensatos, procurem entender!
Aprendam, tenham juízo.
9 Será que quem fez os ouvidos,
não ouve vocês?
Será que quem fez os olhos
não vê o que vocês fazem?
10 Aquele que disciplina as nações
também vai corrigir vocês.
É ele que dá conhecimento ao homem.
11 O SENHOR sabe que o pensamento do
homem
está nas coisas que não têm valor.
12 Feliz é a pessoa que o SENHOR
corrige;
aqueles a quem ensina a maneira correta
de viver.
13 Quando chegam os dias maus, eles
têm paz.
Mas os ímpios serão enterrados.
14 O SENHOR não abandonará o seu
povo;
não desamparará aqueles que lhe
pertencem.
15 Voltará a ter justiça nos julgamentos,
e as pessoas honestas a apoiarão.
16 Quem me ajudou contra os ímpios?
Quem lutou ao meu lado contra os
maus?
17 Se o SENHOR não tivesse me ajudado,
eu teria sido destruído.
18 Quando eu disse: “Estou prestes a
escorregar”,
o amor fiel do SENHOR veio me ajudar.
19 Eu estava muito preocupado e aflito,
mas o Senhor me consolou e me encheu
de alegria.
*95:8

Meribá, Massá Ver Êx 17.1-7.
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20 Deus,

o Senhor não é amigo dos juízes
corruptos,
que usam a lei para fazer mal às pessoas.
21 Eles se unem para matar o justo,
e condenam à morte o inocente.
22 Mas o SENHOR é a minha fortaleza,
o meu Deus e a rocha que me protege.
23 Ele vai castigar o mau por todo o mal
que fez,
irá destruí-lo pela sua maldade.
O SENHOR, nosso Deus, os destruirá!
Salmo

95

Louvemos a Deus

Venham, cantem com alegria ao
SENHOR!
Louvem a rocha que nos salva.
2 Vamos ao seu encontro com ações de
graças;
vamos honrá-lo com cânticos de louvor.
3 Porque o SENHOR é o grande Deus,
o grande rei acima de todos os deuses.
4 Desde as profundezas da terra
até aos cumes dos montes, tudo lhe
pertence.
5 O mar é dele, pois foi ele que o criou;
e ele fez a terra com as suas próprias
mãos.
6 Venham, vamos nos prostrar em
adoração,
vamos nos ajoelhar diante do SENHOR,
que nos criou!
7 Ele é o nosso Deus,
e nós somos o povo que ele conduz,
o rebanho do qual ele cuida.
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
prestem atenção:
8 “Não sejam teimosos
como foram os seus antepassados em
Meribá e em Massá,* no deserto.
9 Ali eles me colocaram à prova,
apesar de terem visto as obras que tinha
feito.
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10 Durante

quarenta anos, fiquei irado
com aquela geração
e disse: ‘São um povo infiel.
Não querem fazer o que lhes ordeno’.
11 Fiquei indignado com eles
e jurei que nunca entrariam no meu lugar de descanso”.
Salmo
Louvor a Deus

Cantem ao SENHOR uma nova
96
canção;
que todo o mundo cante ao SENHOR.

Salmo 97:9

que a terra fique contente;
que o mar e tudo o que há nele gritem
de alegria;
12 Alegrem-se os campos e tudo o que neles cresce.
Que as árvores da floresta cantem de
alegria.
13 Que todo o mundo se alegre
porque o SENHOR vem governar* o
mundo.
Ele governará o mundo com justiça
e as nações com retidão.
Salmo

2 Cantem

ao SENHOR, falem sempre
bem dele,
anunciem todos os dias a sua salvação.
3 Proclamem entre as nações a sua
glória,
contem a todos os povos as suas obras
maravilhosas.
4 O SENHOR é grande e digno de louvor;
é mais temível do que todos os deuses.
5 Os deuses das outras nações são apenas
ídolos;
mas o SENHOR fez os céus.
6 Na sua presença, há esplendor e sua
majestade,
no seu santo templo há poder e beleza.
7 Louvem o SENHOR, ó famílias das
nações!
Deem glória e honra ao SENHOR!
8 Louvem o nome do SENHOR;
levem ofertas ao seu templo.
9 Louvem ao SENHOR no seu belo
templo;
que toda a terra trema diante dele.
10 Anunciem às nações: “O SENHOR é
Rei!”
Ele estabeleceu o mundo e o mundo não
será abalado.
O SENHOR julgará os povos com
imparcialidade.
11 Que o céu se alegre;
*96:13

O Senhor é rei

O SENHOR é rei.
97
Alegre-se a terra!
Alegrem-se as ilhas mais remotas.
2 Nuvens

espessas e escuras o rodeiam;
a justiça e a retidão são as bases do seu
reino.
3 Na frente dele vai um fogo
que devora os seus inimigos por todos os
lados.
4 Os seus relâmpagos iluminam o
mundo,
a terra treme ao vê-los.
5 As montanhas se derretem como cera,
diante do SENHOR,
diante do Senhor de toda a terra.
6 Os céus proclamam a sua justiça,
e as nações veem a sua glória.
7 Os
que adoram estátuas ficam
envergonhados,
os que se orgulham dos ídolos.
Todos os deuses se inclinam diante dele!
8 Sião ouve e alegra-se,
as cidades de Judá sentem alegria
com as sentenças do SENHOR.
9 O SENHOR é o Altíssimo, que governa
toda a terra!
É exaltado acima de todos os deuses.

governar ou “julgar”. Também em 98.9.
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10 Vocês,

que amam o SENHOR, odeiem
o mal.
Ele protege a vida dos seus fiéis
e os livra do poder dos maus.
11 A luz brilha sobre o justo
e a alegria sobre as pessoas honestas.
12 Que os justos se alegrem no SENHOR
e louvem o seu santo nome.
Salmo

O Senhor salva

98

Salmo.

Cantem um cântico novo ao
SENHOR,
porque ele fez coisas maravilhosas!
Ele obteve salvação
pela sua própria força e pelo seu santo
poder.
2 Diante de todas as nações, o SENHOR
mostrou a sua salvação
e revelou a sua justiça.
3 Deus se lembrou do seu amor
e foi fiel às promessas que fez ao povo
de Israel.
As pessoas de terras mais distantes
viram o que o nosso Deus fez para nos
salvar.
4 Que todo mundo cante com alegria ao
SENHOR!
Louvem-no com cânticos alegres e ao
som da música!
5 Cantem louvores ao SENHOR ao som
da harpa
e com belas músicas!
6 Cantem com alegria ao SENHOR, nosso
Rei,
ao som das trombetas e cornetas!
7 Gritem de alegria, o mar e tudo o que
há nele
e o mundo e todos os que nele habitam.
8 Aplaudam os rios
e cantem os montes.
9 Cantem ao SENHOR,
porque ele vem julgar o mundo.
Ele julgará o mundo com justiça
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e os povos com retidão.
Salmo
Rei poderoso

O SENHOR é o Rei!
99
As nações tremem de medo!
O seu trono está sobre os querubins!

Abala-se a terra!
2 Grande é o SENHOR em Sião;
ele está acima de todos os povos.
3 Que todos louvem o Senhor,
porque ele é grande e temível.
Santo é o seu nome.
4 O Senhor é rei poderoso e ama a justiça.
O Senhor estabeleceu o direito de cada
pessoa.
Agiu com justiça,
e retidão com Jacó.
5 Louvem o SENHOR, nosso Deus,
e ajoelhem-se diante do estrado dos seus
pés.
Ele é santo!
6 Moisés e Aarão eram sacerdotes,
e Samuel orava a Deus.
Eles chamavam ao SENHOR,
e ele lhes respondia.
7 Deus lhes falava desde a coluna de
nuvem,
e eles cumpriam as suas leis e obedeciam
às suas ordens.
8 O SENHOR, nosso Deus, respondeu a
eles.
Mostrou-lhes que é um Deus que perdoa,
mas que também castiga os pecados.
9 Louvem o SENHOR, nosso Deus.
Ajoelhem-se diante do seu monte santo,
porque o SENHOR, nosso Deus, é santo.
Salmo

Cantem ao Senhor
Salmo de agradecimento.

Cantem com alegria
100
SENHOR,
ó habitantes de toda a terra!

ao
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2 Adorem

o SENHOR com alegria
e entrem na sua presença com cânticos
alegres.
3 Reconheçam que o SENHOR é Deus.
Foi ele que nos criou e é a ele que
pertencemos.
Nós somos o seu povo,
e ovelhas do seu rebanho.
4 Entrem pelas portas do seu templo com
cânticos de agradecimento,
e nos seus pátios com cânticos de louvor.
Agradeçam-lhe e louvem o seu nome!
5 Pois o SENHOR é bom,
o seu amor dura para sempre,
e ele é fiel por todas as gerações.
Salmo

Promessas do rei
Salmo de Davi.

Cantarei do amor e da justiça.
101
É para o SENHOR que eu
quero cantar.
2 Farei

de tudo para viver sem pecar.
Quando virá se encontrar comigo?
Andarei com o coração puro
dentro do meu palácio.
3 Não fixarei o meu olhar naquilo que
não presta*,
detesto quem faz isso.
Não me agarrarei a essas coisas.
4 Não tomarei parte em nada desonesto;
não farei nada de errado.
5 Não deixarei ninguém falar mal dos
outros pelas costas.
Não suportarei os orgulhosos e os
arrogantes.
6 Procurarei as pessoas que são fiéis a
Deus,
e elas viverão ao meu lado.
Só terei ao meu serviço pessoas sinceras.
7 Quem engana os outros não entrará no
meu palácio.
*101:3
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não presta ou “em nenhum ídolo”.
Tristeza Literalmente, “cinza”.
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O mentiroso não permanecerá diante de
mim.
8 Todos as manhãs destruirei os ímpios
da terra,
expulsarei da cidade do SENHOR todos
os que praticam o mal.
Salmo

Oração do aflito
Oração de uma pessoa aflita e sem forças
que se queixa diante do SENHOR.

SENHOR, ouça a
102
oração,
escute o meu grito de socorro!
2 Não

minha

se esconda de mim
quando estou angustiado.
Escute-me e me responda depressa
quando pedir pela sua ajuda.
3 A minha vida desaparece como a
fumaça;
os meus ossos queimam como se estivessem no fogo.
4 Estou sem forças, como a erva seca.
Me esqueço até de comer.
5 Sou só pele e osso
de tanto chorar.
6 Me sinto como uma ave num deserto,
como uma coruja nas ruínas de uma
casa.
7 Não posso dormir,
sou como um pássaro em cima de um
telhado.
8 Os meus inimigos me insultam o dia
todo;
zombam de mim e usam o meu nome
para me amaldiçoar.
9 Tristeza† é a minha comida
e as minhas lágrimas misturam-se com a
minha bebida,
10 por causa da sua indignação e da sua
ira.
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O Senhor me levantou e atirou para
longe.
11 A minha vida passa como uma
sombra;
vou secando como a erva.
12 O SENHOR é rei para sempre
e será lembrado por todas as gerações.
13 O Senhor se levantará e terá compaixão de Sião,
pois o tempo de ter pena dela já chegou.
14 Os seus servos amam as suas pedras
e têm pena das suas ruínas.
15 As nações respeitarão o SENHOR
e todos os reis da terra temerão a sua
glória.
16 O SENHOR reconstruirá a cidade de
Sião
e a sua glória será vista por todos.
17 Deus responderá às orações dos
sobreviventes
e escutará os seus pedidos.
18 Escrevam isso para que o saibam as
gerações futuras,
para que elas louvem o SENHOR nos dias
por vir.
19 O SENHOR olhou desde o seu santuário nas alturas;
desde o céu ele olhou para a terra
20 a fim de escutar as orações dos
prisioneiros
e libertar os condenados à morte.
21 O nome do SENHOR será proclamado
em Sião
e louvado em Jerusalém
22 quando as nações e os reinos
se reunirem para adorar o SENHOR.
23 No meio da minha vida Deus me
deixou sem forças,
ele encurtou a minha vida.
24 Então eu pedi: “Ó meu Deus, que vive
para sempre,
não deixe que eu morra no meio da
minha vida.
25 Há muito tempo o Senhor criou a
terra,
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e com as suas próprias mãos o Senhor fez
o céu.
26 A terra e os céus irão acabar,
mas o Senhor permanecerá para sempre.
Eles se desgastarão e tornarão velhos
como acontece com as roupas usadas,
e o Senhor os trocará como se troca a
roupa velha,
e eles serão jogados fora.
27 Mas o Senhor, ó Deus, é o mesmo
e os seus anos jamais terão fim.
28 Somos os seus servos,
os nossos filhos viverão aqui em
segurança,
e os filhos dos nossos filhos
viverão na sua presença”.
Salmo

Louvor ao Senhor
Salmo de Davi.

Louve o SENHOR, ó minha
103
alma!
Que todo o meu ser louve o seu santo

nome!
louvar o SENHOR com toda a
minha alma
e não me esquecer de nenhuma das suas
bênçãos!
3 É ele quem perdoa todos os meus
pecados
e cura todas as minhas doenças.
4 É ele quem me salva da morte
e quem me coroa com amor e
compaixão.
5 É ele quem me enche com coisas boas,
e renova a minha vida como a da águia.
6 O SENHOR faz justiça,
ele defende a causa dos oprimidos.
7 Deus revelou os seus planos a Moisés,
e deixou que o povo de Israel visse as
suas maravilhas.
8O
SENHOR é misericordioso e
compassivo,
é paciente e cheio de amor.
9 Ele não nos acusa por toda a vida,
2 Quero
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nem a sua ira dura para sempre.
10 Ele não nos dá o castigo que merecemos quando pecamos,
nem nos paga conforme os nossos pecados e maldades.
11 Pois assim como é grande a altura entre o céu e a terra,
assim é grande o seu amor por aqueles
que o temem.
12 Assim como o Oriente está afastado do
Ocidente,
assim também Deus afasta os nossos
pecados de nós.
13 Assim como um pai trata com amor os
seus filhos,
assim o SENHOR trata aqueles que o
temem.
14 Deus sabe do que somos feitos,
lembra-se que somos pó.
15 A vida do ser humano é como a erva;
floresce como a flor do campo,
16 mas morre assim que o vento sopra sobre ela,
e ninguém se lembra de que ela um dia
existiu
nem do lugar onde ela estava.
17 Mas o SENHOR sempre amou aqueles
que o temem
e vai continuar amando-os para sempre
e bondoso com os seus descendentes.
18 Ele vai ser bom para com aqueles que
guardam a sua aliança
e
obedecem
sempre
aos
seus
mandamentos.
19 O SENHOR estabeleceu o seu trono no
céu,
o seu reino se estende sobre tudo o que
existe.
20 Anjos, louvem o SENHOR!
Vocês são soldados poderosos,
*103:21
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que ouvem as suas ordens e lhe
obedecem.
21 Louvem o SENHOR todos os seus
exércitos*,
servos que cumprem a sua vontade.
22 Louvem o SENHOR, toda a sua
criação,
em todo o seu reino.
Louve o SENHOR, ó minha alma!
Salmo
Grande é o Senhor!

Louve o SENHOR, ó minha
104
alma!
SENHOR, meu Deus, quão grande é o

Senhor!
Glória e majestade são as suas roupas
2 e se cobre com um manto de luz.
Ele estende os céus como se fossem uma
cortina
3 e constrói a sua casa sobre as águas dos
céus.
Ele faz das nuvens o seu carro,
viaja nas asas do vento;
4 faz dos ventos os seus mensageiros†,
e das chamas de fogo, seus servos.
5 Colocou a terra sobre bases firmes,
ela nunca será abalada.
6 Cobriu a terra com o mar como se fosse
um manto,
as águas cobriram os montes.
7 Mas quando o Senhor ameaçou as
águas, elas fugiram;
ao ouvirem a sua voz de trovão, elas
saíram correndo.
8 As águas correram pelos montes e desceram pelos vales,
até chegarem ao lugar que tinha determinado para elas.

exércitos Esta palavra pode significar “exércitos”, “anjos” ou “estrelas e
planetas”. Ela também faz parte do nome “SENHOR Todo-Poderoso”. Mostra que o
Senhor é quem manda sobre todos os poderes do universo.
†104:4 faz dos ventos (…) mensageiros ou “faz os seus espíritos… anjos”. Em hebraico a mesma palavra significa “vento” e “espírito”; e a palavra “mensageiro”
também significa “anjo”. Em Hb 1.7, este versículo é citado segundo a LXX.

Salmo 104:9
9O

Senhor colocou limites
para as águas não voltarem a cobrir a
terra.
10 O Senhor faz sair a água das nascentes
e os rios que correm entre as montanhas.
11 Dessa água bebem todos os animais
selvagens,
e os jumentos selvagens se aproximam
dela para beber.
12 As aves do céu fazem os ninhos junto
às águas
e cantam nos galhos das árvores.
13 Do seu lar no alto, o Senhor rega os
montes,
e enche a terra com o fruto das suas
obras.
14 Faz crescer a erva para o gado,
e as plantas que as pessoas cultivam para
comer e beber:
15 o vinho, que alegra as pessoas;
o azeite, que lhes dá felicidade,*
e o pão, que lhes dá a força.
16 As árvores do SENHOR são bem
regadas,
os cedros do Líbano que ele plantou.
17 Neles as aves fazem os seus ninhos,
e as cegonhas fazem as suas casas.
18 Os montes altos são os lugares para as
cabras,
e os coelhos se escondem entre os
rochedos.
19 O Senhor fez a lua para marcar o
começo das festas mensais
e o sol sabe a hora de se pôr.
20 O Senhor fez a escuridão,
chegando a noite, os animais da floresta
saem.
21 Os leões rugem quando atacam,
porque pedem comida a Deus.
22 Quando o sol nasce,
os animais vão se deitar nas suas tocas
*104:15
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23 e

as pessoas saem para trabalhar
até o anoitecer.
24 SENHOR, numerosas são as suas
obras!
Com sabedoria fez todas elas!
A terra está cheia de tudo o que criou.
25 O mar, imenso e vasto,
cheio de criaturas,
grandes e pequenas,
tantas que não podem ser contadas.
26 No mar viajam os barcos e brinca o
Leviatã†,
o monstro marinho que criou.
27 Todos eles dependem do Senhor
para receber comida quando tiverem
fome.
28 É o Senhor que lhes dá a comida que
eles apanham,
o Senhor abre a sua mão e eles comem
até ficarem satisfeitos.
29 Se o Senhor se afastar deles, eles ficam
com medo;
e se tirar a respiração‡ deles,
eles morrem e voltam de novo ao pó.
30 Mas se enviar o seu Espírito, eles são
criados,
e assim o Senhor renova a face da terra.
31 Que a glória do SENHOR dure para
sempre;
que o SENHOR se alegre com a sua
criação.
32 Ele olha para a terra e ela treme;
toca nos montes e deles sai fumaça.
33 Cantarei ao SENHOR enquanto viver;
louvarei o meu Deus enquanto existir.
34 Que o SENHOR se alegre com as minhas palavras,
pois é dele que vem a minha alegria.
35 Que os pecadores desapareçam da
terra,
que os maus deixem de existir.

que lhes dá felicidade Literalmente, “que lhes faz brilhar o rosto”.
Leviatã Monstro marinho que geralmente representa as forças do mal. Ver
Sl 74.14; Is 27.1; Ap 12.9. Porém, neste contexto, parece referir-se apenas a um
monstro marinho, tal como a baleia.
‡104:29 respiração ou “espírito”. Ver v30.

†104:26
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Louve o SENHOR, ó minha alma.
Aleluia!
Salmo
Contem às nações as suas
obras maravilhosas

Agradeçam ao SENHOR, lou105
vem o seu nome.
Contem às nações tudo o que ele tem
feito.

2 Cantem

louvores a Deus;
falem das maravilhas que ele faz.
3 Sintam-se orgulhosos do seu santo
nome.
Que fique alegre o coração dos que buscam o SENHOR.
4 Busquem forças no SENHOR;
procurem sempre pela sua ajuda.
5 Lembrem-se dos milagres que ele fez,
dos seus sinais e das sentenças que ele
pronunciou.
6 Vocês pertencem à família do seu servo
Abraão.
Vocês são filhos de Jacó, o povo que
Deus escolheu.
7 O SENHOR é nosso Deus;
ele governa o mundo inteiro.
8 Ele nunca se esquecerá da sua aliança,
ele cumprirá o que prometeu, por mil
gerações.
9 Deus será fiel à aliança que fez com
Abraão,
ao juramento que fez com Isaque.
10 Ele tornou a promessa numa lei com
Jacó,
numa aliança eterna com Israel.
11 Deus disse: “Vou lhe dar a terra de
Canaã,
a herança que lhe pertence”.
12 Mesmo quando eram poucos,
uns poucos estrangeiros na terra;
*105:19

Salmo 105:27
13 que

viajavam de nação em nação,
de um reino ao outro,
14 Deus não permitiu que ninguém os
oprimisse,
mas advertiu os reis:
15 “Não toquem nos meus escolhidos,
não façam mal aos meus profetas”.
16 Deus fez com que houvesse fome
naquela terra
e que as pessoas ficassem com fome.
17 Mas enviou um homem na frente deles
chamado José,
que tinha sido vendido como escravo.
18 Prenderam-no com correntes nos pés
e com uma argola de ferro no pescoço.
19 José foi escravo até que se cumpriu o
que ele tinha dito.
A palavra do SENHOR provou que José
estava certo*.
20 Então o rei mandou libertá-lo,
o chefe da nação o tirou da prisão,
21 e deu a José o cargo de administrar
toda a sua casa
e todos os seus bens.
22 Também deu a José autoridade sobre
os seus oficiais
e poder para instruir os conselheiros do
rei.
23 Depois Israel foi para o Egito,
Jacó viveu como estrangeiro no país de
Cam†.
24 Deus aumentou muito o número do
seu povo,
e o tornou mais forte do que os seus
inimigos.
25 E fez com que os egípcios começassem
a odiar o seu povo
e a fazer planos contra os seus servos.
26 Então Deus enviou o seu servo Moisés,
e Aarão, que tinha escolhido para ser
sacerdote.
27 Eles fizeram muitos sinais

A palavra (…) certo ou “A mensagem do SENHOR ia purificando José”.
país de Cam ou “Egito”. As Escrituras ensinam que os egípcios eram descendentes de Cam. Ver Gn 47.11 e Sl 106.22.
†105:23
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e maravilhas na terra de Cam.
28 Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra,
mas os egípcios não lhe prestaram
atenção.
29 Ele converteu a água em sangue,
e matou todos os seus peixes.
30 O país dos egípcios ficou cheio de rãs,
até mesmo o palácio do rei.
31 Deus deu uma ordem,
e moscas e insetos invadiram todo o país.
32 Deus fez chover granizo, em vez de
chuva,
e fez cair fortes raios sobre a terra.
33 Deus destruiu as suas videiras e
figueiras;
e derrubou todas as árvores do país.
34 Ele deu ordem, e vieram gafanhotos,
tantos, que não podiam ser contados,
35 e comeram todas as plantas do país,
tudo o que a terra produziu.
36 Ele matou o filho mais velho de todas
as famílias egípcias,
o primeiro fruto do seu vigor.
37 Então Deus tirou o seu povo do Egito,
e eles saíram cheios de ouro e prata.
No povo não havia ninguém fraco
entre todas as suas tribos.
38 Os egípcios ficaram contentes ao vêlos sair,
porque estavam cheios de medo.
39 Deus estendeu uma nuvem para cobrilos,
e um fogo para iluminá-los de noite.
40 O povo pediu comida e Deus lhes deu
codornizes,
e enviou pão do céu com fartura.
41 Abriu a rocha e dela saiu água,
correndo como um rio pelo deserto.
42 Deus se lembrou da promessa sagrada
que tinha feito ao seu servo Abraão.
43 Deus fez sair o seu povo escolhido;
saíram de lá cantando e gritando de
alegria.
44 Deus deu ao seu povo a terra onde
viviam outros povos,
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receberam os frutos dos trabalhos dos
outros.
45 Deus fez isto para que o seu povo fosse
obediente às suas leis
e guardasse os seus ensinamentos.
Louvado seja o SENHOR!
Salmo
O Deus de Israel

Aleluia!
106
Deem graças
porque ele é bom,

ao SENHOR,

e o seu amor fiel dura para sempre.
2 Quem pode contar todos os atos
poderosos do SENHOR?
Quem pode proclamar o louvor que ele
merece?
3 Felizes são aqueles que praticam a
justiça,
que fazem sempre o que é justo.
4 SENHOR, quando tiver compaixão do
seu povo, lembre-se de mim;
pense em mim quando o salvar.
5 Deixe-me ver a prosperidade dos seus
escolhidos,
participar na alegria do seu povo,
e me orgulhar com aqueles que lhe
pertencem.
6 Pecamos como os nossos antepassados
pecaram;
fizemos o que não devíamos, fomos
rebeldes.
7 No Egito, os nossos antepassados
não deram importância aos seus grandes
milagres.
Eles se esqueceram das vezes que Deus
mostrou o seu amor por eles.
Junto ao mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor.
8 Mesmo assim, Deus os salvou como
tinha prometido,
mostrando o seu grande poder.
9 Repreendeu o mar Vermelho, e o mar
secou.

Salmo 106:10

Fez com que eles passassem pelo mar
profundo como se fosse um deserto.
10 Livrou-os dos seus inimigos,
do poder daqueles que os odiavam.
11 As águas sepultaram os seus inimigos,
nem um só escapou.
12 Então acreditaram nas suas promessas
e cantaram louvores a ele.
13 Mas depressa esqueceram do que Deus
tinha feito por eles
e não esperaram pelas suas instruções.
14 No deserto, só quiseram saber da
comida,
e puseram Deus à prova.
15 Deus lhes deu o que pediram,
mas também lhes enviou uma doença
terrível.
16 No acampamento, tiveram inveja de
Moisés e de Aarão,
a quem o SENHOR tinha feito sacerdote.
17 Então a terra se abriu, engoliu Datã
e enterrou Abiram e o seu grupo.
18 Depois, fogo consumiu os seus
seguidores
e queimou todos aqueles ímpios.
19 No monte Horebe, fizeram um bezerro
e adoraram uma imagem feita de metal.
20 Trocaram o Deus glorioso
pela imagem de um animal que come
erva.
21 Deus salvou os nossos antepassados,
mas eles se esqueceram dele.
Eles esqueceram os milagres que Deus
fez no Egito,
22 as maravilhas que ele fez no país de
Cam,
e as coisas espantosas que fez no mar
Vermelho.
23 Por isso Deus quis matar os israelitas;
mas Moisés, o seu escolhido,
ficou entre Deus e o povo
e evitou que a fúria de Deus destruísse o
povo.
*106:28
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24 Mais

tarde, eles se recusaram a entrar
naquela terra deliciosa,
porque não acreditavam no que Deus
lhes dizia.
25 Nas suas tendas se queixavam do
SENHOR
e não obedeciam às suas ordens.
26 Então Deus levantou a sua mão para
jurar
que eles iriam morrer no deserto.
27 E que os seus descendentes seriam
derrotados
e espalhados pelas nações.
28 No monte Peor se entregaram ao deus
Baal
e comeram dos sacrifícios oferecidos aos
mortos*.
29 Com as suas más ações, provocaram a
ira de Deus
e foram atacados por uma praga terrível.
30 Mas Fineias levantou-se e fez justiça;
a sua intervenção conteve a praga.
31 Por causa do que ele fez,
ele será sempre considerado justo,
por todas as gerações.
32 Junto às águas de Meribá, provocaram
a ira de Deus
e, por causa deles, Moisés foi castigado,
33 porque o irritaram tanto
que ele falou sem pensar.
34 Eles também não destruíram os povos
pagãos,
como o SENHOR tinha ordenado.
35 Em vez disso, juntaram-se a eles
e copiaram os seus maus costumes.
36 Adoraram os seus ídolos
e foram apanhados numa armadilha:
37 ofereceram os seus próprios filhos e
filhas
em sacrifício aos demônios.
38 Derramaram sangue inocente,
o sangue dos seus filhos e filhas,
sacrificados aos ídolos de Canaã.

mortos ou “deuses mortos”. Para honrar os mortos ou os deuses falsos, as
pessoas costumavam se juntar e comer das ofertas sacrificadas aos mortos ou aos
deuses falsos.
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A terra se tornou impura por causa do
sangue derramado.
39 E eles se tornaram impuros pelos seus
atos
e se prostituíram pelas suas ações.
40 O SENHOR ficou irado com eles
e rejeitou o povo que lhe pertencia.
41 Os entregou nas mãos das nações
e deixou que fossem dominados pelos
seus inimigos.
42 Foram oprimidos e humilhados
pelo poder dos inimigos.
43 Deus os libertou muitas vezes,
mas eles continuavam sendo rebeldes
e se afundavam cada vez mais na sua
maldade.
44 Apesar disso, Deus viu a sua angústia
e ouviu os seus gritos.
45 Lembrou-se da aliança que tinha feito
com eles,
e, por causa do seu amor fiel, deixou de
castigá-los.
46 Deus fez com que os seus opressores
tivessem compaixão deles.
47 Salve-nos, ó SENHOR, nosso Deus!
Reúna-nos dentre as nações.
Assim lhe daremos graças
e o louvaremos cheios de alegria.
48 Bendito seja o SENHOR, Deus de
Israel,
que sempre tem vivido e sempre viverá!
Que todo o povo diga: “Amém!”
Aleluia!
Salmo

Livro 5

(Salmos 107-150)
Deem graças ao Senhor

Deem graças ao SENHOR,
107
porque ele é bom!
O seu amor dura para sempre!
*107:3

sul Literalmente, “mar”.
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2 Repitam

isso todos aqueles que o SENHOR salvou,
aqueles que ele resgatou do poder do
inimigo.
3 Louvem-no aqueles que ele fez voltar
de todas as terras,
do leste e do oeste, do norte e do sul*.
4 Andavam perdidos num deserto vazio,
à procura de uma cidade onde pudessem
viver,
mas não a encontravam.
5 Estavam fracos, com fome e com sede,
quase morrerendo.
6 Na sua angústia, pediram ajuda ao
SENHOR
e ele os livrou das suas aflições.
7 Ele os levou pelo caminho certo
para a cidade onde podiam viver.
8 Deem graças ao SENHOR pelo seu
amor
e pelas coisas maravilhosas que ele faz
pelos seres humanos.
9 Deus dá água aos que têm sede
e comida aos que têm fome.
10 Eles se encontravam na mais profunda
escuridão,
estavam presos com correntes e aflitos.
11 Tinham se revoltado contra as ordens
de Deus,
rejeitado os ensinamentos do Altíssimo.
12 Deus os fez sofrer para humilhá-los;
eles tropeçaram e caíram,
e não havia ninguém para ajudá-los.
13 Na sua angústia, pediram ajuda ao
SENHOR,
e ele os livrou das suas aflições.
14 Deus os tirou da profunda escuridão
e quebrou as correntes que os prendiam.
15 Deem graças ao SENHOR pelo seu
amor
e pelas coisas maravilhosas que ele faz
pelos seres humanos.
16 Ele derrubou as portas de bronze

Salmo 107:17

e partiu as correntes de ferro para
libertá-los.
17 Estavam loucos, eram rebeldes,
sofriam por causa do mal que tinham
feito.
18 Estavam tão doentes que nem tinham
vontade de comer,
estavam prestes a morrer.
19 Na sua angústia, pediram ajuda ao
SENHOR,
e ele os livrou das suas aflições.
20 Deus enviou a sua palavra
e os curou.
Ele os livrou da morte.
21 Deem graças ao SENHOR pelo seu
amor
e pelas coisas maravilhosas que ele faz
pelos seres humanos.
22 Ofereçam sacrifícios de gratidão*
e proclamem com cânticos de alegria o
que ele tem feito.
23 Foram para o mar em navios,
atravessaram o oceano para fazer
negócios;
24 eles viram as obras do SENHOR,
as suas maravilhas no alto mar.
25 Deus falou e se levantou um vento
tempestuoso,
as ondas se tornaram cada vez mais
altas.
26 Os navios se elevavam até o céu
e desciam até o fundo do mar.
No meio desse perigo, os homens perdiam todas as forças,
27 tropeçavam e caíam como bêbados.
De nada lhes servia serem bons
marinheiros.
28 Na sua angústia, pediram ajuda ao
SENHOR,
e ele os livrou das suas aflições.
29 Transformou a tempestade num vento
leve

*107:22

80

Salmo 107:43

e acalmou as ondas.
30 Todos se alegraram ao ver o mar
calmo
e Deus os levou ao porto desejado.
31 Deem graças ao SENHOR pelo seu
amor
e pelas coisas maravilhosas que ele faz
pelos seres humanos.
32 Louvem-no na assembleia do povo
e louvem-no na assembleia dos líderes
do povo.
33 Deus converteu os rios em desertos
e fez secar as fontes de água;
34 e por causa da maldade dos seus
habitantes,
transformou a terra fértil em salinas.
35 Mas, para os necessitados, ele converteu o deserto num lago
e a terra seca em fontes de água.
36 Ele levou para essa terra os famintos
e eles construíram uma cidade para viver
nela.
37 Semearam campos, plantaram vinhas
e tiveram boas colheitas.
38 Deus abençoou o seu povo e lhes deu
muitos filhos
e muitos animais.
39 Os orgulhosos são cada vez menos,
eles são derrotados, oprimidos e sofrem
com muitas dores.
40 Deus humilha os mais poderosos
e os faz passar por desertos sem
caminhos.
41 Deus resgata os necessitados da sua
aflição
e aumenta as suas famílias como
rebanhos.
42 Os justos se alegram ao ver tudo isso,
mas os injustos não dizem nada.
43 Que o sábio se lembre dessas coisas
e medite na fidelidade e no amor do
SENHOR.

sacrifícios de gratidão Ofertas a Deus para agradecer as bênçãos recebidas.
Ver Lv 7.11-26.
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Salmo

Salmo

Oração pela vitória

Senhor, defenda-me

Cântico. Salmo de Davi.

Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

O meu coração está decidido,
Ó Deus, a quem eu louvo,
108
ó Deus,
109
ouça a minha oração.
a cantar hinos que lhe deem louvor.
Pessoas más e mentirosas falam mal de
2 Acordem,

harpa e lira!
Acordarei o sol!
3 Ó SENHOR, eu o louvarei entre as
nações,
no meio dos povos lhe cantarei salmos.
4 Porque o seu amor é mais alto do que
o céu,
a sua fidelidade chega até às nuvens.
5 Ó Deus, que a sua grandeza seja mais
alta do que os céus,
que toda a terra fique cheia da sua
glória.
6 Salve-nos com o seu grande poder!
Responda à minha oração e salve o seu
amado povo.
7 Deus disse no seu santuário:
“Quando eu vencer, dividirei entre o
meu povo
as terras de Siquém e as do vale de
Sucote.
8 Gileade e Manassés são meus;
Efraim é o meu capacete
e Judá é o meu cetro de rei.
9 Moabe será a bacia onde me lavo,
e Edom será o escravo que me traz as
sandálias.
Cantarei a vitória sobre os filisteus”.
10 Ó Deus, quem me guiará à cidade
fortificada?
Quem me guiará até Edom?
11 Ó Deus, será que nos abandonou?
Será que deixou de sair com os nossos
exércitos?
12 Ajude-nos a derrotar o inimigo,
pois a ajuda dos homens é inútil.
13 Com a ajuda de Deus alcançaremos a
vitória;
ele mesmo esmagará os nosos inimigos!

2

mim,
dizem coisas falsas contra mim.
3 Falam de mim com ódio
e me atacam sem razão.
4 Eu continuo orando
porque eles me acusam, embora eu os
ame.
5 Eles pagam o bem com o mal,
o amor com o ódio.
6 Eles disseram: “Escolham uma testemunha falsa contra ele.
Alguém perto dele que o acuse.
7 Usem até a sua oração contra ele,
declarem-no culpado.
8 Que morra depressa
e que outra pessoa fique com o seu cargo.
9 Que os seus filhos fiquem órfãos
e a sua esposa fique viúva.
10 Que os seus filhos fiquem sem lar
e andem pedindo esmolas.
11 Que os credores fiquem com tudo o
que é deles,
que estranhos fiquem com tudo o que ele
ganhou na vida.
12 Que ninguém tenha compaixão dele,
nem se compadeça dos seus filhos órfãos.
13 Que
a sua descendência seja
destruída,
que o seu nome nunca mais seja
conhecido.
14 Que o SENHOR se lembre dos pecados
do seu pai
e nunca perdoe os pecados da sua mãe.
15 Que o SENHOR sempre se lembre dos
seus pecados,
mas que faça a sua família desaparecer
para sempre.

Salmo 109:16
16 “Pois

esse homem nunca fez nada de
bom,
perseguia e matava os pobres,
os aflitos e os necessitados.
17 Como tinha prazer em amaldiçoar os
outros,
que a maldição caia sobre ele agora.
Como não desejava abençoar os outros,
que agora também não seja abençoado.
18 Que a maldição o cubra como um
vestido;
que entre dentro dele como a água
e se agarre à sua pele como o óleo.
19 Que a maldição o cubra como um
manto,
e que o aperte sempre como um cinto”.
20 Que o SENHOR assim pague àqueles
que me acusam,
aos que falam mal de mim!
21 Mas quanto a mim, ó Senhor DEUS,
trate-me o melhor possível pela sua
honra.
Livre-me pelo seu amor fiel.
22 Eu sou pobre e necessitado
e tenho o coração ferido.
23 Vou desaparecendo como uma sombra
ao anoitecer;
me sinto como se fosse um inseto que as
pessoas enxotam.
24 Os meus joelhos tremem de tanto
jejuar
e estou cada vez mais magro e fraco.
25 As pessoas zombam de mim;
me veem e abanam a cabeça com
desprezo.
26 SENHOR, ajude-me!
Salve-me, pelo seu amor que nunca
falha.
27 Assim os meus inimigos ficarão
sabendo que é o Senhor quem me
ajuda,
que é o Senhor quem me salva.
28 Que eles me amaldiçoem, mas que o
Senhor me abençoe!
*110:5
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Que os meus perseguidores caiam de
vergonha,
e que eu, o seu servo, me alegre!
29 Que os meus acusadores sejam
desonrados;
que sejam cobertos por um manto de
vergonha.
30 Agradecerei sempre ao SENHOR
e o louvarei na frente de todos.
31 Irei louvá-lo porque ele está sempre do
lado dos pobres,
e os salva daqueles que os condenam.
Salmo

A promessa de Deus
Salmo de Davi.

O SENHOR disse
110
Senhor:
“Sente-se à minha direita,

ao meu

até que eu ponha os seus inimigos
sob seu poder”.
2 O SENHOR fará com que o poder do seu
reino
se estenda desde Sião
até que domine todos os seus inimigos.
3 No dia de batalha,
o seu povo o seguirá de boa vontade.
Brilhando com santidade,
você se reunirá com os seus jovens de
manhã cedo.
Eles estarão à sua volta como o orvalho
da manhã.
4 O SENHOR jurou
e não voltará atrás:
“Você é sacerdote para sempre,
de acordo com a ordem do sacerdócio de
Melquisedeque”.
5 O Senhor, à direita de Deus*,
esmagará os reis no dia da sua ira.
6 Ele julgará as nações,
encherá a terra de cadáveres,
esmagará as suas cabeças em toda a
terra.

à direita de Deus Literalmente, “à sua direita”.
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7 No caminho beberá água de um ribeiro,

e levantará a sua cabeça.*

111

†

Salmo
Louvor ao Senhor
1 Aleluia!

Darei graças ao SENHOR com todo o
meu coração,
na reunião dos justos,
diante da assembleia.
2 Maravilhosas são as obras do SENHOR
para quem as aprecia.
3 Esplêndidos e gloriosos são os seus
feitos,
tudo o que ele faz é bom e dura para
sempre.
4 O SENHOR faz as suas maravilhas para
nos lembrar
da sua bondade e da sua compaixão.
5 Ele dá comida àqueles que o respeitam
e se lembra sempre da sua aliança.
6 Ele mostrou o seu poder ao seu povo,
dando-lhes as terras de outras nações.
7 Tudo o que ele faz é bom e justo,
podemos confiar em todos os seus
mandamentos.
8 Eles permanecem para sempre
e devem ser cumpridos com verdade e
honestidade.
9 Ele deu liberdade ao seu povo
e fez com eles uma aliança eterna.
O seu nome é santo e temível!
10 O respeito pelo SENHOR é o princípio
da sabedoria;
todos os que cumprem os seus
mandamentos mostram que são
inteligentes.

*110:7
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Que seja louvado para sempre!

112

‡

Salmo
Feliz é o justo

1 Aleluia!

Feliz é aquele que teme o SENHOR
e que gosta de fazer o que ele manda!
2 Os seus filhos serão poderosos na terra.
Ele abençoará os justos.
3 Haverá riqueza na sua casa
e as suas boas ações durarão para
sempre.
4 Para os bons haverá luz no meio da
escuridão,
para quem é misericordioso, compassivo
e justo.
5 Feliz
é
quem
empresta
com
generosidade
e é justo nos seus negócios.
6 O justo nunca cairá,
ele será lembrado para sempre.
7 Não terá medo das más notícias,
porque o seu coração está firme,
confiante no SENHOR.
8 O seu coração está seguro, por isso não
sente medo
e vencerá os seus inimigos.
9 O justo semeia, dá generosamente
aos pobres,
e o bem que ele faz dura para sempre.
Ele será vitorioso e honrado.
10 Ao ver isso, o mau fica furioso,
e cheio de raiva ele morre.
Os maus nunca conseguirão
o que eles mais desejam.

levantará a sua cabeça Ou “recuperará a sua força”.
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‡112:0 Salmo alfabético ou acróstico. No texto hebraico, cada versículo deste salmo
é organizado por ordem alfabética. Ver nota no Salmo 9.
†111:0

Salmo 113:1

84
6 Montanhas,

Salmo
Não há ninguém como o Senhor

Aleluia!
113
Louvem,
SENHOR,

ó

servos

do

louvem o nome do SENHOR!
2 Que o nome do SENHOR seja bendito,
agora e para sempre!
3 Que o nome do SENHOR seja louvado
em todo o mundo,
desde o nascer do sol até o pôr do sol.
4 O SENHOR é rei sobre todas as nações,
a sua glória é mais alta do que os céus.
5 Não há ninguém como o SENHOR,
nosso Deus!
Ele é exaltado no seu trono
6 e desce dali para observar
o que acontece no céu e na terra.
7 É ele que levanta o fraco do pó
e que tira o pobre do lixo.
8 Ele faz que eles se sentem com os
príncipes,
com os príncipes do seu povo.
9 Ele enche de alegria a mulher estéril,
fazendo que ela seja dona de casa e mãe
de filhos.
Aleluia!
Salmo
O poder da presença de Deus

Quando Israel saiu do Egito,
114
quando a casa de Jacó deixou
aquele povo de língua estrangeira,
2 Judá
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se tornou o santuário de Deus
e Israel ficou sendo o seu reino.
3 Quando o mar Vermelho soube disso,
fugiu;
e o rio Jordão voltou para trás.
4 As montanhas saltaram como cabras,
e as colinas, como cordeiros.
5 Mar Vermelho, por que fugiu?
Rio Jordão, por que voltou para trás?

por que saltaram como
cabras?
Colinas, por que saltaram como
cordeiros?
7 A terra treme diante da presença do
Senhor!
Treme diante do Deus de Jacó.
8 Das rochas, ele fez lagos,
e das pedras, ele fez fontes de água.
Salmo
A Deus todo o louvor

Não a nós, ó SENHOR, não a
115
nós!
Ao Senhor, e só ao Senhor, seja dada

toda a glória.
Pois só o Senhor tem amor verdadeiro,
só o Senhor é sempre fiel.
2 Por que as nações nos perguntam:
“Onde está o seu Deus?”
3 O nosso Deus está no céu;
ele faz o que lhe agrada!
4 Os ídolos deles são de ouro e de prata,
foram feitos pelos homens.
5 Têm boca, mas não falam;
têm olhos, mas não veem.
6 Têm ouvidos, mas não ouvem;
têm nariz, mas não cheiram.
7 Têm mãos, mas não apalpam;
têm pés, mas não andam.
Das suas gargantas não sai qualquer
som.
8 Que sejam como os seus ídolos,
aqueles que os fizeram e os que neles
confiam.
9 Ó israelitas, confiem no SENHOR!
Porque ele ajuda e protege.
10 Confiem no SENHOR, ó sacerdotes,
descendentes de Aarão.
Porque ele ajuda e protege.
11 Todos os que temem o SENHOR, confiem nele!
Porque ele ajuda e protege.
12 O SENHOR se lembra de nós e nos
abençoará;
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ele abençoará os israelitas
e os sacerdotes, os filhos de Aarão.
13 Ele abençoará todos os que temem o
SENHOR,
desde o mais humilde até o mais
importante.
14 Que o SENHOR multiplique os seus
filhos,
e os filhos deles.
15 Que o SENHOR, o Criador dos céus e
da terra,
abençoe vocês!
16 Os céus pertencem ao SENHOR,
mas a terra ele deu aos seres humanos.
17 Os mortos, os que desceram ao mundo
do silêncio,
não louvam o SENHOR.
18 Mas nós louvaremos o SENHOR,
agora e para sempre.
Aleluia!
Salmo
Deus salva da morte

Amo o SENHOR,
116
porque ele ouve a minha voz
quando peço a sua ajuda.
2 Ele

me ouve
e eu chamarei por ele toda a minha vida.
3 A morte me apertava com as suas
cordas,
o lugar dos mortos se fechava sobre
mim.
Estava aflito e sofrendo.
4 Então chamei pelo nome do SENHOR
e disse: “Ó SENHOR, por favor, salve-me
da morte!”
5 O SENHOR é compassivo e justo;
o nosso Deus é misericordioso.
6 O SENHOR protege os indefesos;
quando já não tinha forças, ele me
salvou.
7 Posso descansar,
porque o SENHOR foi bom para mim.
8 Ele me salvou da morte,
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secou as minhas lágrimas
e não me deixou cair.
9 Por isso, continuarei fazendo o que
agrada ao SENHOR,
enquanto estiver na terra dos vivos.
10 Mesmo quando disse: “A minha
aflição é muito grande”,
continuei confiando nele.
11 No meu desespero, cheguei a dizer:
“Não posso confiar em ninguém”.
12 Como posso pagar ao SENHOR
por todo o bem que ele me fez?
13 Darei graças a Deus pelo sacrifício que
me salvou
e chamarei sempre pelo nome do
SENHOR.
14 Cumprirei as promessas que fiz ao
SENHOR
na presença de todo o seu povo.
15 O SENHOR se preocupa
com a morte dos seus fiéis.
16 Ó SENHOR, eu sou seu servo
e a minha mãe também era sua serva!
O Senhor quebrou as correntes que me
prendiam.
17 Eu lhe oferecerei um sacrifício de
agradecimento
e chamarei pelo nome do SENHOR.
18 Cumprirei as promessas que fiz ao
SENHOR
na presença de todo o seu povo,
19 nos pátios do templo do SENHOR,
no meio de você, ó Jerusalém!
Aleluia!
Salmo
Louvor ao Senhor

Todas as nações, louvem o
117
SENHOR!
Exaltem-no, todos os povos!
2 Porque

grande é o seu amor por nós!
A fidelidade do SENHOR é eterna.
Aleluia!
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Salmo
A salvação do Senhor

Deem graças ao SENHOR,
118
porque ele é bom,
o seu amor dura para sempre.
2 Que

Israel diga:
“O seu amor dura para sempre!”
3 Que os sacerdotes, os filhos de Aarão,
digam:
“O seu amor dura para sempre!”
4 Que todos os que temem o SENHOR
digam:
“O seu amor dura para sempre!”
5 Quando estava aflito,
chamei pelo SENHOR;
o SENHOR respondeu
e me colocou num lugar seguro.
6 O SENHOR está comigo, não terei
medo,
ninguém poderá me fazer mal.
7 O SENHOR está comigo, é ele quem me
ajuda.
Por isso, verei os meus inimigos
vencidos.
8 É melhor procurar a proteção do
SENHOR,
do que confiar nas pessoas.
9 É melhor procurar a proteção do
SENHOR
do que confiar na bondade dos príncipes.
10 Muitas nações me cercaram,
mas, em nome do SENHOR, eu me defendi delas.
11 Voltaram a me cercar muitas vezes,
mas, em nome do SENHOR, eu me defendi delas.
12 Me cercaram como um enxame de
abelhas,
mas me apagaram como o fogo de
espinhos.
No nome do SENHOR me defendi delas.
13 Me empurraram com força para me
fazer cair,
mas o SENHOR me ajudou.
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14 O

SENHOR é a minha força e o meu
cântico de louvor!
Foi ele que me salvou!
15 Nas tendas dos justos se ouvem gritos
de alegria.
A mão do SENHOR é poderosa.
16 O SENHOR levanta a sua mão em sinal
de vitória.
A mão do SENHOR é poderosa.
17 Não morrerei, vou viver
para contar o que o SENHOR tem feito.
18 O SENHOR me castigou com dureza,
mas não me deixou morrer.
19 Abram para mim os portões onde a
justiça mora,
para eu entrar e agradecer ao SENHOR.
20 Esta é a entrada para a presença do
SENHOR,
por ela entram os justos.
21 Dou graças ao Senhor porque me
respondeu
e foi a minha salvação.
22 A
pedra que os construtores
rejeitaram
veio a ser a pedra mais importante de
todas.
23 Isso foi feito pelo SENHOR,
e é um grande milagre para nós vermos.
24 Este é o dia maravilhoso que o SENHOR fez,
alegremo-nos e cantemos nele!
25 Salve-nos, ó SENHOR, salve-nos!
Faça-nos prosperar, ó SENHOR!
26 Bendito é aquele que vem em nome do
SENHOR!
Do templo do SENHOR, nós abençoamos
vocês.
27 O SENHOR é Deus, e é ele que nos
ilumina.
Juntem-se à festa
e levem os ramos até as pontas do altar.
28 O Senhor é o meu Deus e eu lhe darei
graças!
Ó meu Deus, eu o exaltarei!
29 Deem graças ao SENHOR, porque ele
é bom,
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o seu amor dura para sempre.
Salmo
A palavra de Deus
Alef *

Felizes são os que andam no
119
caminho certo,
que vivem de acordo com a lei do
SENHOR.
são os que cumprem as suas
regras,
os que procuram Deus com todo o
coração.
3 Felizes os que não praticam o mal,
que andam nos caminhos de Deus.
4 O Senhor mesmo deu as suas instruções
e nos disse para cumpri-las fielmente.
5 Que o meu desejo
seja obedecer sempre às suas ordens.
6 Então não ficarei envergonhado,
quando estudar os seus mandamentos.
7 Então eu lhe darei graças com um
coração sincero,
ao aprender os seus justos ensinamentos.
8 Nunca me abandone,
pois sempre irei cumprir as suas ordens.
2 Felizes

9 Como

Bet

pode um jovem manter a sua
vida pura?
Vivendo de acordo com a sua palavra!
10 Deus, eu o procuro com todo o meu
coração,
não deixe que eu me desvie dos seus
mandamentos.
11 Guardo a sua palavra no meu coração
para não pecar contra o Senhor.
12 Bendito seja, SENHOR!
Ensine-me as suas leis.
13 Anunciarei com os meus lábios,
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os ensinamentos da sua boca.
14 Eu tenho mais alegria em seguir as
suas ordens
do que ter grandes riquezas.
15 Meditarei nas suas instruções
e prestarei atenção aos seus caminhos.
16 Os seus decretos são o meu prazer
e não me esqueço da sua palavra.
17 Trate

Guímel

com bondade este seu servo,
para que eu tenha vida e obedeça à sua
palavra.
18 Abra os meus olhos para que veja
as maravilhas da sua lei.
19 Estou só de passagem nesta terra,
não esconda de mim os seus
mandamentos.
20 Desejo sempre obedecer aos seus
mandamentos,
desejo obedecer com toda a minha alma.
21 O Senhor castiga os orgulhosos e os
malditos,
aqueles que se desviam dos seus
mandamentos.
22 Não deixe que me insultem e me
desprezem,
pois eu guardo os seus mandamentos.
23 Mesmo que os príncipes se reúnam e
falem mal de mim,
eu sempre serei seu servo e meditarei
nos seus decretos.
24 Os seus mandamentos são o meu
prazer,
eles são os meus conselheiros.
25 Estou

Dálet

desanimado, caído no pó;
deixe-me viver, como prometeu.
26 Contei-lhe tudo sobre a minha vida e
o Senhor me respondeu;
agora, ensine-me os seus decretos.

*119:0 Alef Primeira letra do alfabeto hebraico. No texto hebraico cada secção deste
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27 Deixe-me

entender o propósito das
suas instruções,
meditar
nos
seus
ensinamentos
maravilhosos.
28 Estou cansado e choro de tristeza;
fortaleça-me, como prometeu.
29 Não me deixe andar no caminho
errado;
pela sua bondade, ensine-me a sua lei.
30 Eu escolhi andar na verdade,
decidi obedecer às suas ordens.
31 Tenho seguido os seus mandamentos,
ó SENHOR,
não me deixe ficar envergonhado.
32 Estou sempre pronto para cumprir os
seus mandamentos,
para que me dê mais entendimento.
33 SENHOR,

Hê

ensine-me a andar nos seus
decretos
e viverei sempre neles.
34 Dê-me entendimento para obedecer à
sua lei
e para a cumprir de todo o coração.
35 Guie-me
no caminho dos seus
mandamentos,
porque é neles que encontro a felicidade.
36 Dê-me o desejo de ser obediente aos
seus mandamentos,
em vez de querer ajuntar riquezas.
37 Tire da minha mente os pensamentos
inúteis*,
ajude-me a viver nos seus caminhos.
38 Cumpra a promessa que fez ao seu
servo,
a promessa que faz aos que lhe
obedecem.
39 Afaste de mim as ofensas que me
fazem ter medo,
porque as suas ordens são boas.
40 Quero obedecer às suas instruções;
porque o Senhor é justo, deixe-me viver.
*119:37

41 SENHOR,

Vav

mostre o seu amor fiel por
mim
e salve-me como prometeu.
42 Então responderei àqueles que me
ofendem,
porque confio na sua palavra.
43 Deixe-me falar sempre a verdade,
pois eu confio nos seus ensinamentos.
44 Guardarei a sua lei continuamente
e para sempre.
45 Viverei tranquilo,
porque quero seguir as suas instruções.
46 Falarei dos seus mandamentos diante
de reis,
sem ficar envergonhado.
47 Sinto prazer nos seus mandamentos,
pois tenho amor por eles.
48 Serei fiel aos mandamentos que amo
e estudarei os seus decretos.
49 Lembre-se

Zain

da promessa que fez ao seu
servo,
é ela que me dá esperança.
50 A sua promessa é o meu consolo no
sofrimento;
a sua palavra me dá vida.
51 As pessoas que se julgam melhores do
que eu
zombam de mim,
mas eu não me afasto da sua lei.
52 SENHOR, lembro-me dos seus ensinamentos antigos,
são eles que me dão consolo.
53 Fico indignado
ao ver que os maus rejeitam a sua lei.
54 Onde quer que eu esteja,
as suas ordens são o tema dos meus
cânticos.
55 SENHOR, de noite me lembro do
Senhor,
e obedecerei às suas ordens.

pensamentos inúteis Ou “falsos deuses”.
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56 Este

é o meu dever:
ser obediente às suas instruções.
57 O

Het

SENHOR é tudo o que tenho,
prometo guardar os seus mandamentos.
58 Peço ao Senhor com todo o meu
coração
que me trate com bondade, como
prometeu.
59 Examinei a minha vida
e resolvi voltar a viver na sua lei.
60 Sem perder tempo,
me apressei a ser obediente aos seus
mandamentos.
61 Os maus querem me prender nas suas
cordas,
mas eu não esqueço a sua lei.
62 No meio da noite, acordo e me levanto
para lhe agradecer pelos seus justos
ensinamentos.
63 Sou amigo dos que o temem,
de todos os que são obedientes às suas
instruções.
64 SENHOR, a terra está cheia do seu
amor fiel,
ensine-me os seus decretos.
65 O

Tet

SENHOR tratou o seu servo com
bondade,
cumpriu a sua promessa.
66 Dê-me sabedoria e conhecimento,
pois confio nos seus mandamentos.
67 Antes de sofrer, vivia no pecado,
mas agora obedeço à sua palavra.
68 O Senhor é bom e faz o bem,
ensine-me os seus decretos.
69 Os arrogantes falam mal de mim,
mentem,
mas eu continuo a cumprir as suas instruções com todo o meu coração.
70 Eles têm o coração endurecido,
mas eu tenho prazer na sua lei.
71 Foi bom para mim ter sofrido,
porque assim aprendi os seus decretos.
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72 A

lei que o Senhor deu vale mais para
mim
do que todo o ouro e a prata do mundo.
73 O

Yod

Senhor é o meu criador, as suas
mãos me formaram,
agora dê-me entendimento para aprender os seus mandamentos.
74 Os que o temem alegram-se quando
me veem,
porque a minha esperança está na sua
palavra.
75 SENHOR, eu sei que as suas decisões
são justas
e que me castigou porque é fiel.
76 Mas agora, peço ao Senhor que me
console com o seu amor fiel,
tal como prometeu ao seu servo.
77 Tenha compaixão de mim e deixe que
eu viva,
pois tenho prazer na sua lei.
78 Que sejam castigados os arrogantes e
os mentirosos que me atacam,
pois eu quero me dedicar aos seus
ensinamentos.
79 Que os que o temem, os que conhecem
os seus mandamentos,
voltem para junto de mim.
80 Que me dedique com todo o meu
coração aos seus decretos,
para não ficar envergonhado.
81 Enquanto

Caf

espero que me salve, me
sinto cada vez mais fraco,
mas tenho confiança na sua palavra.
82 Os meus olhos estão cansados de esperar pela sua promessa
e pergunto: “Quando vem me consolar?”
83 Estou seco e acabado,
mas não me esqueço dos seus decretos.
84 Quanto tempo mais o seu servo terá
que esperar
até o Senhor castigar aqueles que me
perseguem?
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85 Os arrogantes que não obedecem à sua

lei
cavaram um buraco para eu cair nele.
86 Os
seus
mandamentos
são
verdadeiros,
os arrogantes me perseguem com mentiras. Ajude-me!
87 Quase me tiraram a vida,
mas eu não me desviei dos seus
ensinamentos.
88 Porque o seu amor é fiel, deixe-me
viver
e cumprirei os mandamentos que o Senhor deu.
89 Para

Lâmed

sempre, ó SENHOR,
a sua palavra está firme no céu.
90 A sua verdade dura por todas as
gerações,
o Senhor formou a terra e ela continua
firme.
91 Por sua ordem, a terra continua a
existir,
todo o universo está ao seu serviço.
92 Se não fosse a alegria que a sua lei me
dá,
eu já teria morrido de tanto sofrer.
93 Jamais esquecerei as suas instruções,
são elas que me dão vida.
94 Salve-me, pois eu sou seu
e quero obedecer às suas instruções.
95 Os maus estão à espera para me
destruir,
mas eu sigo os seus ensinamentos.
96 Vi que tudo tem os seus limites,
só os seus mandamentos são infinitos.
97 Quanto

Mem

amo a sua lei!
Penso nela o dia inteiro.
98 Os seus mandamentos estão sempre
comigo
e me fazem mais sábio do que os meus
inimigos.
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99 Estou

sempre pensando nos seus
ensinamentos,
por isso sou mais sábio do que os meus
professores.
100 Tenho mais entendimento do que os
líderes,
porque obedeço às suas instruções.
101 Me afasto do caminho do mal,
para poder obedecer à sua palavra.
102 Não me desvio dos seus ensinos,
porque é o Senhor quem me ensina.
103 Como são doces as suas palavras na
minha língua!
São mais doces do que o mel na minha
boca.
104 Os seus ensinamentos me dão
entendimento,
por isso odeio tudo o que engana as
pessoas.
105 A

Nun

sua palavra é a lâmpada que guia
os meus passos,
a luz que ilumina o meu caminho.
106 Cumprirei o juramento que fiz,
obedecerei aos seus justos ensinamentos.
107 SENHOR, já sofri durante muito
tempo;
deixe-me viver, conforme prometeu.
108 SENHOR, aceite o louvor que lhe
ofereço,
e ensine-me os seus ensinamentos.
109 A minha vida está em perigo muitas
vezes,
mas não me esqueço dos seus
ensinamentos.
110 Os maus querem me apanhar numa
armadilha,
mas eu não me desvio dos seus
ensinamentos.
111 Os seus mandamentos são a minha
herança para sempre,
eles são a alegria do meu coração.
112 Resolvi ser sempre obediente
aos seus decretos.
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Sâmec

quem não é sempre
dedicado,
eu amo a sua lei.
114 O Senhor é o meu refúgio, a minha
proteção;
confio na sua palavra.
115 Afastem-se de mim os que fazem o
mal,
eu sou obediente aos mandamentos do
meu Deus.
116 Sustente-me como prometeu e deixeme viver;
confio no Senhor, não deixe que a minha
esperança seja em vão.
117 Ajude-me e estarei salvo,
e darei atenção aos seus decretos para
sempre.
118 O Senhor despreza todos os que se
desviam dos seus decretos,
porque os seus planos são falsos e
enganadores.
119 O Senhor considera como lixo os ímpios desta terra,
por isso amo os seus mandamentos.
120 O meu corpo treme de medo,
tenho medo dos seus julgamentos.
121 Tenho

Ain

feito o que é justo e honesto;
não me deixe nas mãos dos meus
inimigos.
122 Faz bem ao seu servo,
não deixe que os arrogantes me
oprimam.
123 Os meus olhos estão cansados de esperar pela sua salvação,
de esperar que cumpra a sua promessa.
124 Trate o seu servo com amor fiel,
ensine-me os seus decretos.
125 Eu sou o seu servo,
dê-me entendimento para compreender
os seus testemunhos.
126 É hora do SENHOR fazer alguma
coisa,

Salmo 119:142

pois eles estão quebrando a sua lei.
127 Amo os seus mandamentos mais do
que o ouro,
mais do que o ouro puro,
128 por isso obedeço às suas instruções
e odeio o caminho da falsidade.
129 As

Pê

suas regras são maravilhosas,
por isso as cumpro de todo o coração.
130 A explicação da sua palavra ilumina
e dá entendimento aos mais simples.
131 Estou ansioso para comer,
tenho fome dos seus mandamentos.
132 Olhe para mim e tenha compaixão de
mim,
como costuma ter daqueles amam o seu
nome.
133 Guie-me como prometeu;
não deixe que o pecado me domine.
134 Livre-me da opressão dos homens,
para que possa obedecer às suas
instruções.
135 Olhe com bondade para mim, este
seu servo,
e ensine-me os seus decretos.
136 Estou sempre chorando
porque as pessoas não obedecem à sua
lei.
137 O

Tsade

SENHOR é justo,
e os seus ensinamentos são certos.
138 Os mandamentos que nos deu são
justos,
podemos confiar neles.
139 Eu fico muito indignado,
porque os meus inimigos se esquecem da
sua palavra.
140 Este seu servo ama a sua promessa,
já se provou muitas vezes que ela sempre
se cumpre.
141 Posso ser jovem e desprezado,
mas não esqueço as suas instruções.
142 A sua justiça é para sempre,
a sua lei é verdadeira.
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143 Tenho

sofrido muito na vida, tenho
tido muitas dificuldades,
mas os seus mandamentos me dão sempre prazer.
144 As suas regras são sempre justas,
dê-me entendimento para poder viver.
145 Eu

Qof

o chamo com todo o meu coração,
me responde, ó SENHOR,
pois quero obedecer às suas ordens.
146 Peço-lhe que me salve,
ajude-me a ser obediente aos seus
ensinamentos.
147 Levanto-me de manhã cedo para
pedir a sua ajuda,
confio na sua promessa.
148 Fico acordado toda a noite
meditando na sua palavra.
149 Ouça-me, SENHOR, de acordo com o
seu amor fiel.
Deixe-me viver, segundo a sua justiça.
150 Os
maus que me perseguem
aproximam-se,
os que não querem saber da sua lei.
151 Mas o SENHOR está perto de mim,
e eu confio em todos os seus
mandamentos.
152 Há muito tempo que sei que as suas
regras
são válidas para sempre.
153 Olhe

Resh

para o meu sofrimento e livreme,
porque nunca me esqueci da sua lei.
154 Defenda a minha causa e salve-me,
deixe-me viver como prometeste.
155 Os maus estão longe de ser salvos,
pois eles não seguem as suas ordens.
156 SENHOR, a sua compaixão é muito
grande,
conforme a sua justiça deixe-me viver.
157 São muitos os meus inimigos e
perseguidores,
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mas nunca deixarei de cumprir as suas
ordens.
158 Vejo esses traidores e sinto nojo,
porque não obedecem à sua palavra.
159 Vê
como amo todas as suas
instruções,
deixe-me viver, segundo o seu amor fiel.
160 Todas
as suas palavras são
verdadeiras;
eternos e justos são todos os seus juízos.
161 Os

Shin

príncipes me atacam sem razão,
mas eu só temo a sua palavra.
162 A sua palavra me faz feliz,
como se tivesse encontrado um grande
tesouro.
163 Odeio e detesto a falsidade,
mas amo a sua lei.
164 Sete vezes por dia eu o louvo,
porque os seus ensinos são justos.
165 Os que amam a sua lei encontram a
paz verdadeira,
e nada os fará cair.
166 Ó SENHOR, a minha esperança é que
me salve,
eu obedeço aos seus mandamentos.
167 Faço o que as suas ensinamentos
mandam
e tenho muito amor por eles.
168 Cumpro as suas instruções e as suas
normas,
o Senhor sabe tudo o que eu faço.
169 Que

Tau

o meu grito de socorro chegue
ao SENHOR,
dê-me a sabedoria, como prometeu.
170 Ouça a minha oração
e salve-me como prometeu.
171 Sempre o louvarei,
pois o Senhor me ensinou os seus
decretos.
172 Cantarei a respeito da sua palavra,
porque todos os seus mandamentos são
justos.
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173 Que

a sua mão esteja pronta para me
ajudar,
porque eu gosto das suas instruções.
174 O meu desejo é que me salve, ó
SENHOR,
porque a sua lei é o meu prazer.
175 Que eu viva para louvá-lo,
que os seus ensinamentos me ajudem.
176 Tenho andado perdido como uma
ovelha,
agora procure o seu servo,
pois eu nunca me esqueci dos seus
mandamentos.
Salmo
Pedido de salvação
Cântico para os peregrinos.*

Quando
estava
em
120
dificuldades, pedi ajuda ao
SENHOR,

e ele me respondeu.
2 Proteja-me, SENHOR,
daqueles que tratam de me enganar.
3 Ó mentirosos, de nada serve mentir,
vocês nada ganham com isso.
4 Serão castigados pelas flechas afiadas
de um guerreiro,
pelas brasas ardentes de zimbro.
5 Ai de mim! Vivo como estrangeiro em
Meseque,
moro entre as tendas de Quedar.†
6 Há muito tempo que moro
com pessoas que odeiam a paz.
7 Quando digo “paz”,
eles dizem “guerra”.

*120:0

Salmo
O protetor de Israel
Cântico para os peregrinos.

Olho para os montes e penso:
121
“Quem é que virá me
socorrer?”
2O

meu socorro vem do SENHOR,
que fez os céus e a terra.
3 Deus não deixará você cair,
o seu protetor não dormirá.
4 O protetor de Israel nunca dorme,
nem tem sono.
5 O SENHOR é o seu protetor.
O SENHOR está sempre ao seu lado
como uma sombra, para guardar
você.
6 O sol não lhe fará mal de dia,
nem a lua, de noite.
7 O SENHOR protegerá você de todo o
mal,
ele protegerá a sua vida.
8 O SENHOR protegerá todos os seus
passos,
quando você sair e quando voltar, agora
e para sempre.
Salmo

Paz em Jerusalém
Cântico para os peregrinos. De Davi.

Que alegria eu senti quando
122
me disseram:
“Vamos ao templo do SENHOR”.
2 Agora

aqui estamos,
entrando pelas portas de Jerusalém.
3 Jerusalém,
construída como uma
cidade
forte e unida!

Cântico para os peregrinos Este salmo é o primeiro de quinze salmos
(120-134) denominados “Cântico para os peregrinos” ou “das subidas”. Eram
cantados pelos peregrinos que “subiam” a Jerusalém para participar nas festas
anuais do templo.
†120:5 Meseque (…) Quedar Os habitantes dessas terras eram considerados pagãos
selvagens.

Salmo 122:4

94

4É

para lá que sobem as tribos do
SENHOR,
conforme a ordem dada a Israel,*
para louvarem o nome do SENHOR.
5 Nela estão os tribunais de justiça,
onde os descendentes do rei Davi julgam
o seu povo.
6 Orem para que haja paz em Jerusalém:
“Que vivam em paz os que amam
Jerusalém.
7 Que haja paz dentro das suas muralhas
e segurança nas suas fortalezas”.
8 Para o bem dos meus irmãos e dos meus
vizinhos,
direi: “Que haja paz em você”.
9 Para o bem do templo do SENHOR,
nosso Deus,
pedirei pelo seu bem-estar.
Salmo

Pedido de compaixão
Cântico para os peregrinos.

Para o Senhor levanto os
123
meus olhos,
para o Senhor, que tem o seu trono nos

céus.
como os escravos olham para os
seus donos
e as escravas para as suas senhoras,
também nós olhamos para o SENHOR,
nosso Deus,
esperando que ele tenha compaixão de
nós.
3 SENHOR, tenha compaixão de nós,
estamos cansados de tanto desprezo.
4 Estamos cansados dos insultos dos
orgulhosos
e do desprezo dos arrogantes!
2 Assim

*122:4

Salmo 125:3

Salmo
A nossa ajuda vem do Senhor
Cântico para os peregrinos. De Davi.

Que teria acontecido se o
124
SENHOR não estivesse do
nosso lado?

Que Israel diga:
2 “Se o SENHOR não estivesse do nosso
lado,
quando os homens nos atacaram,
3 eles teriam nos engolido vivos,
tão grande era a sua fúria contra nós.
4 Teríamos sido arrastados pelas águas,
as torrentes nos teriam afogado.
5 Teríamos morrido afogados,
tão grande era a violência das águas”.
6 Bendito seja o SENHOR, que não permitiu que fôssemos destruídos,
como presa para os seus dentes.
7 Escapamos como passarinhos da armadilha do caçador.
A rede se rompeu e nós escapamos.
8 A nossa ajuda vem do SENHOR,
que fez os céus e a terra.
Salmo

Deus protege o seu povo
Cântico para os peregrinos.

Aqueles que
125
SENHOR
são como o monte Sião,

confiam

no

eles não tremem,
nem caem.
2 Assim como Jerusalém está rodeada de
montanhas,
assim o SENHOR protege o seu povo
agora e para sempre.
3 Os maus não governarão a terra dos
justos por muito tempo;

conforme a ordem dada a Israel ou “a comunidade de Israel” segundo um
manuscrito de Qumran.
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se não fosse assim, até os justos fariam o
mal.
4 SENHOR, faça o bem aos que fazem o
bem,
aos que são honestos.
5 Mas aos que se desviam por caminhos
maus,
o SENHOR castigará como faz aos que
fazem o mal.
Que haja paz em Israel!
Salmo

Dê-nos de novo alegria
Cântico para os peregrinos.

Quando o SENHOR nos
126
trouxe de volta para Sião,
era como se estivéssemos sonhando.
2 Estávamos

tão alegres,
que não parávamos de rir e de cantar.
As outras nações diziam:
“O SENHOR fez coisas maravilhosas por
eles”.
3 Sim, o SENHOR fez coisas maravilhosas
por nós,
por isso estávamos cheios de alegria.
4 SENHOR, dê-nos de novo essa alegria;
faça que sejamos como o deserto transformado pelas chuvas.
5 Os que semeiam com lágrimas,
irão colher com cânticos de alegria.
6 Quem sai chorando para plantar a
semente,
voltará com alegria quando apanhar as
espigas.
Salmo

Tudo vem de Deus
Cântico para os peregrinos. De Salomão.

Se o SENHOR não edificar a
127
casa,
os seus construtores trabalham em vão.

Salmo 128:6

Se o SENHOR não guardar a cidade,
os seus guardas vigiam em vão.
2 Sem Deus, de nada vale trabalhar
desde a manhã até à noite, para ganhar
o pão.
Deus dá o pão para os que ele ama,
mesmo que eles estejam dormindo.
3 Os filhos são um presente que o SENHOR nos dá,
a recompensa é uma criança recémnascida.
4 Os filhos da nossa juventude
são como flechas nas mãos de um
guerreiro.
5 Feliz é o homem
que tem um saco cheio dessas flechas.
Quem tem muitos filhos não será
envergonhado
quando os seus inimigos o enfrentarem
no tribunal.
Salmo

Feliz é quem teme a Deus
Cântico para os peregrinos.

Feliz é a pessoa que teme o
128
SENHOR,
que faz o que ele manda!
2 Comerá

do fruto do seu trabalho,
será feliz e tudo irá correr bem com ele.
3 Na sua casa, a sua mulher será
como uma parreira cheia de uvas;
em volta da sua mesa, os seus filhos
serão como rebentos de oliveira.
4 Assim será abençoado
todo aquele que teme o SENHOR.
5 Que, do monte Sião, o SENHOR o
abençoe!
Que veja as bênçãos de Jerusalém durante toda a sua vida!
6 Que viva para ver os filhos dos seus
filhos!
Que haja paz em Israel!
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Salmo
Deus é justo
Cântico para os peregrinos.

Tive muitos inimigos desde a
129
minha juventude.
Que Israel diga:
2 Tive

muitos inimigos desde a minha
juventude,
mas nenhum conseguiu me vencer.
3 Como o arado abre sulcos na terra,
assim eles abriram feridas fundas nas
minhas costas.
4 Mas o SENHOR é justo,
ele me livrou das cordas dos que fazem
o mal.
5 Que todos os que odeiam Sião
sejam humilhados e obrigados a fugir!
6 Que sejam como a erva no telhado
que seca antes de crescer!
7 Que sejam como a erva que não serve
para ceifar,
nem para fazer feixes.
8 Que ninguém que passe por eles diga:
“Que o SENHOR abençoe vocês;
nós os abençoamos em nome do
SENHOR”.
Salmo

Salmo 132:5

Confio na sua palavra.
6 Espero ansiosamente pelo Senhor,
mais do que os guardas esperam pelo
amanhecer.
7 Israel, confie no SENHOR.
Só o SENHOR é fiel, confie no seu amor
e salvação.
8 Ele salvará Israel
de todos os seus pecados.
Salmo

A verdadeira paz
Cântico para os peregrinos. De Davi.

SENHOR, não sou orgulhoso,
131
nem me considero muito
importante.

Não corro atrás de grandezas,
nem me preocupo com as coisas que estão fora do meu alcance.
2 Pelo contrário, estou tranquilo e calmo,
como uma criança depois de ser
amamentada
no colo da sua mãe.
A minha alma está satisfeita
como uma criança amamentada.
3 Israel, confie no SENHOR,
agora e para sempre!
Salmo

Confiança em Deus

Promessa de Deus a Davi

Cântico para os peregrinos.

Cântico para os peregrinos.

Peço que me
130
SENHOR,
do fundo do meu desespero.
2 Escute

ajude,

ó

a minha voz, ó Senhor,
ouça o meu pedido de socorro.
3 SENHOR, se fizer uma lista dos nossos
pecados,
ninguém será salvo.
4 Mas o Senhor nos perdoa,
para que tenhamos reverência diante do
Senhor.
5 Toda a minha esperança está no
SENHOR.

SENHOR, lembre-se de Davi
132
e de tudo o que ele sofreu.
Lembre-se da promessa que ele fez ao
2

SENHOR;
ao poderoso Deus de Jacó:
3 “Não entrarei na minha casa,
nem me deitarei na minha cama;
4 não descansarei,
nem fecharei os meus olhos por um
instante,
5 até encontrar um lugar para o
SENHOR,
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um templo para o poderoso Deus de
Jacó”.
6 Ouvimos dizer que a arca estava em
Efrata*;
mas fomos encontrá-la nos Campos de
Jaar†.
7 Vamos para o lugar onde Deus habita‡.
Vamos nos ajoelhar diante dos seus pés.
8 Levante-se, SENHOR, venha para o lugar do seu descanso,
o Senhor e a arca do seu poder!
9 Que os seus sacerdotes se vistam de
vitória
e os seus fiéis cantem de alegria!
10 Por amor ao seu servo Davi,
não rejeite o rei que o Senhor escolheu¶.
11 O SENHOR fez uma promessa firme a
Davi,
e não deixará de cumpri-la:
“Colocarei no seu trono
um dos seus descendentes.
12 Se os seus filhos forem fiéis à minha
aliança
e às regras que eu irei lhes ensinar,
também os filhos deles
se sentarão no trono para sempre”.
13 O SENHOR escolheu Sião
para ser a sua morada.
14 Ele disse: “Este será o meu lugar de
descanso para sempre;
é aqui que desejo pôr o meu trono.
15 Abençoarei Sião com muita comida;
até os pobres terão o pão que quiserem.
16 Eu vestirei de vitória os sacerdotes
e os fiéis gritarão de alegria.
17 Ali farei renascer o poder de Davi
e a luz do meu rei escolhido nunca se
apagará.
18 Cobrirei de vergonha os seus inimigos,
mas ele terá uma coroa brilhante”.
*132:6
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Salmo
Unidos como irmãos
Cântico para os peregrinos. De Davi.

Como é bom e agradável
133
quando o povo de Deus se
junta, unidos como irmãos!
2É

como azeite perfumado
derramado sobre a cabeça de Aarão,
que desce pela sua barba e corre pelas
roupas.
3 É como o orvalho do monte Hermom
quando cai sobre os montes de Sião.
É ali que o SENHOR
promete dar a sua bênção, a vida eterna.
Salmo

Louvem a Deus
Cântico para os peregrinos.

Todos os servos do SENHOR,
134
louvem-no,
todos os servos que trabalham de noite

no templo do SENHOR.
os braços na direção do Lugar Santo
e louvem o SENHOR!
3 Que o SENHOR, que fez o céu e a terra,
o abençoe desde Sião.
2 Levantem

Salmo
Louvem o SENHOR

Aleluia!
135
Louvem o nome do SENHOR!
Louvem-no, servos do SENHOR,

2 vocês que estão no templo do SENHOR,

nos pátios do templo do nosso Deus.
3 Louvem o SENHOR, porque ele é bom;

Efrata Refere-se a Belém, a cidade onde o rei Davi nasceu.
Campos de Jaar Talvez se refira a Quiriate-Jearim (ver 1Sm 7.1)
‡132:7 o lugar onde Deus habita Refere-se ao templo, o lugar onde está a Arca da
Aliança, o trono de Deus. Ver 132.13,14.
¶132:10 rei que o Senhor escolheu Literalmente, “o seu ungido”. Também no v17.
†132:6
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cantem louvores ao seu nome,
porque ele é amável.
4 Porque o SENHOR escolheu Jacó para
si;
Israel lhe pertence.
5 Eu sei que o SENHOR é grande,
que o nosso Senhor é maior do que todos
os deuses.
6 O SENHOR faz o que quer no céu,
na terra, nos mares e nas profundezas
dos mares.
7 Ele faz subir as nuvens dos fins da terra,
faz cair a chuva e os relâmpagos,
e abre as portas para soltar o vento.
8 Foi ele quem matou os filhos mais velhos do Egito,
tanto dos homens como dos animais.
9 Ele fez milages e coisas maravilhosas
no meio do Egito
contra o faraó e todos os seus servos.
10 Ele destruiu muitas nações
e matou reis poderosos:
11 Seom, rei dos amorreus,
Ogue, rei de Basã,
e todos os reis de Canaã.
12 E a terra desses reis,
ele deu como herança a Israel, o seu
povo.
13 O seu nome, SENHOR, permanece
para sempre!
Será lembrado, SENHOR, por todas as
gerações!
14 O SENHOR defende a causa do seu
povo
e tem compaixão dos seus servos.
15 Os ídolos das nações são feitos de ouro
e de prata,
são feitos por seres humanos.
16 Eles têm boca, mas não falam;
têm olhos, mas não veem;
17 têm ouvidos, mas não ouvem;
e não há respiração na sua boca.
18 E assim como são os ídolos,
também serão aqueles que os fazem e
aqueles que confiam neles.
19 Louvem o SENHOR, ó povo de Israel!
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Louvem o SENHOR, ó filhos de Aarão!
20 Louvem o SENHOR, ó levitas!
Louvem o SENHOR, todos os que temem
o SENHOR!
21 De Sião, louvem o SENHOR,
aquele que vive em Jerusalém.
Aleluia!
Salmo
O amor de Deus

Deem graças ao SENHOR,
136
porque ele é bom.
O seu amor dura para sempre.
2 Deem

graças ao Deus dos deuses,
porque o seu amor dura para sempre.
3 Deem graças ao Senhor dos senhores,
porque o seu amor dura para sempre.
4 Ao único que faz grandes maravilhas,
porque o seu amor dura para sempre.
5 Ao que fez os céus com sabedoria,
porque o seu amor dura para sempre.
6 Ao que estendeu a terra sobre as águas,
porque o seu amor dura para sempre.
7 Ao que fez o sol, a lua e as estrelas,
porque o seu amor dura para sempre.
8 O sol para governar o dia,
porque o seu amor dura para sempre.
9 A lua e as estrelas para governarem a
noite,
porque o seu amor dura para sempre.
10 Ao que matou os filhos mais velhos
dos egípcios,
porque o seu amor dura para sempre.
11 E tirou do Egito o povo de Israel,
porque o seu amor dura para sempre.
12 Com uma mão forte e um braço
poderoso,
porque o seu amor dura para sempre.
13 Ao que dividiu o mar Vermelho,
porque o seu amor dura para sempre.
14 E fez Israel passar pelo meio dele,
porque o seu amor dura para sempre.
15 Ao que afundou o faraó e os seus soldados no mar Vermelho,
porque o seu amor dura para sempre.
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16 Ao

que conduziu o seu povo pelo
deserto,
porque o seu amor dura para sempre.
17 Ao que derrotou reis poderosos,
porque o seu amor dura para sempre.
18 Ao que matou reis poderosos,
porque o seu amor dura para sempre.
19 Seom, rei dos amorreus,
porque o seu amor dura para sempre.
20 Ogue, rei de Basã,
porque o seu amor dura para sempre.
21 Ao que deu a terra deles por herança,
porque o seu amor dura para sempre.
22 Como herança ao seu servo Israel,
porque o seu amor dura para sempre.
23 Ao que se lembrou de nós quando fomos humilhados,
porque o seu amor dura para sempre.
24 Ao que nos salvou dos nossos
inimigos,
porque o seu amor dura para sempre.
25 Ao que dá comida a todos os seres
vivos,
porque o seu amor dura para sempre.
26 Deem graças ao Deus dos céus,
porque o seu amor dura para sempre!
Salmo
Junto aos rios da Babilônia

Sentados junto aos rios da
137
Babilônia,
chorávamos, quando nos lembrávamos
de Sião.

2 Pendurávamos

as nossas harpas
nas árvores que havia lá.*
3 Ali os que nos levaram cativos nos pediam que cantássemos;
os que tinham nos oprimido pediam que
os alegrássemos
com canções de Sião.

*137:2

Salmo 138:4
4 Mas

como poderíamos cantar as
canções do SENHOR
numa terra estrangeira?
5 No dia que em que me esquecer de
você, ó Jerusalém,
que a minha mão direita nunca mais
possa tocar a harpa.
6 Que a minha língua nunca mais possa
cantar,
se eu não me lembrar de você,
se Jerusalém não for a minha maior
alegria.
7 Castigue os edomitas, SENHOR,
por terem pedido que Jerusalém fosse totalmente destruída,
quando a cidade foi capturada.
8 Babilônia, você será destruída.
Feliz aquele que a castigar
pelo mal que fez a Jerusalém.
9 Feliz aquele que pegar os seus filhos
e os despedaçar contra as rochas.
Salmo

Deus está acima de todos
Salmo de Davi.

Eu lhe agradeço de todo o
138
coração.
Diante dos deuses lhe cantarei louvores.
†

2 Voltado para o seu templo, eu me ajoel-

harei para louvá-lo,
por causa do seu amor e da sua
fidelidade.
Acima de tudo está o seu nome,
por isso o Senhor sempre cumpre o que
promete.
3 Quando lhe pedi ajuda,
o Senhor me ouviu,
me deu força
e coragem.
4 Todos os reis da terra o louvarão, ó
SENHOR,

Esses instrumentos eram usados para louvar a Deus no templo de Jerusalém.
Após a destruição do templo não existia mais motivo para tocar essas músicas.
†138:1 deuses ou “anjos” ou “reis poderosos”.
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quando escutarem as suas palavras.
5 Cantarão louvores ao SENHOR por
tudo o que ele fez,
pois grande é a glória do SENHOR.
6 O SENHOR está acima de todos,
mas se interessa pelos humildes.
Lá de longe,
ele sabe o que fazem os orgulhosos.
7 Mesmo que eu esteja rodeado de
perigos,
o Senhor protege a minha vida.
O Senhor está contra a fúria dos meus
inimigos
e, pelo seu poder, me salva.
8 O SENHOR cumprirá o que me
prometeu.
O seu amor dura para sempre, ó
SENHOR.
Não me despreze, foi o Senhor que me
fez.
Salmo

A sabedoria de Deus
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

O SENHOR examina o meu
139
coração
e me conhece.
2 Sabe

quando me sento
e quando me levanto;
mesmo de longe,
o Senhor conhece todos os meus
pensamentos.
3 O Senhor sabe para onde vou e onde
me deito,
sabe tudo o que eu faço.
4 SENHOR, antes das palavras saírem da
minha boca,
já sabe o que eu vou dizer.
5 O Senhor está atrás de mim, e na minha
frente,
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e está em volta de mim!
O Senhor me guarda na palma da sua
mão.
6 O seu conhecimento é maravilhoso demais para mim,
não sou capaz de entendê-lo.
7 Não há nenhum lugar onde o seu Espírito não esteja;
nenhum sítio onde possa escapar da sua
presença.
8 Se subisse ao céu,
o Senhor estaria lá;
se descesse ao lugar dos mortos,
o Senhor também estaria lá.
9 Mesmo que eu pudesse me levantar no
leste como o sol,
e fosse parar no outro lado do mar,
10 também estaria lá a sua mão para me
guiar,
a sua mão direita para me segurar!
11 Se pensasse em me esconder na
escuridão,
até a noite se tornaria dia à minha volta.
12 A escuridão não é escuridão para o
Senhor.
Para o Senhor a noite brilha como o dia,
e a escuridão é como a luz.
13 O Senhor criou todo o meu ser:*
tudo o que sou e o que sinto.
Foi o Senhor quem me deu forma†
quando estava no ventre da minha
mãe.
14 Eu lhe agradeço porque me fez de
forma admirável e maravilhosa.
Sei bem que todas as suas obras são
maravilhosas.
15 O Senhor sabe tudo sobre mim.
Viu os meus ossos sendo formados

*139:13 todo o meu ser Literalmente, “os meus rins”. Para os povos antigos o caráter

(quem a pessoa é) e as emoções (o que a pessoa sente) situavam-se nos rins.
†139:13 Foi o Senhor quem me deu forma ou “Foi você que me teceu”.
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quando eu crescia sem ninguém ver,
tecido nas profundezas da terra.*
16 Os seus olhos me viram quando ainda
não tinha forma.
Todos os dias da minha vida, nem um só
escapou,
foram escritos no seu livro
antes de qualquer um deles existir.
17 Os seus pensamentos são profundos, ó
Deus, não posso entendê-los.
São tantos que não podem ser contados!
18 Se quisesse contá-los, seriam mais numerosos do que a areia
e antes de terminar eu já teria morrido.
19 Deus, como gostaria que matasse os
maus!
Afastem-se de mim, assassinos!
20 Eles falam mal do Senhor,
usam o seu nome para jurar em falso.
21 SENHOR, eu odeio aqueles que o
odeiam;
eu desprezo os que o desprezam.
22 Odeio completamente aqueles que o
odeiam!
Eles também são meus inimigos!
23 Examine-me, ó Deus, e conheça o meu
coração;
ponha-me à prova e conheça os meus
pensamentos.
24 Veja se ando atrás dos ídolos,
e guie-me no caminho eterno.
Salmo

Proteção de Deus
Ao diretor do coro. Salmo de Davi.

SENHOR, livre-me dos maus;
140
proteja-me dos violentos,
dos que estão sempre fazendo o mal,
2

dos que provocam conflitos a cada
momento.

*139:15

Salmo 140:13

3 As

suas línguas são como as das serpentes venenosas,
as suas palavras são como veneno de cobras. Selah
4 Proteja-me, SENHOR, do poder dos
maus;
proteja-me dos violentos que fazem
planos para me fazer tropeçar.
5 Esses orgulhosos escondem armadilhas
contra mim;
estendem redes junto ao caminho
e armam laços para me apanhar. Selah
6 Eu digo ao SENHOR: “O Senhor é o
meu Deus;
SENHOR, tenha compaixão, ouça o meu
pedido”.
7 Ó SENHOR, meu Deus, meu poderoso
salvador,
é o Senhor quem protege a minha cabeça
no dia de guerra.
8 SENHOR, não faça a vontade dos maus.
Não deixe que os seus planos se realizem. Selah
9 Que o mal que aqueles que me cercam
dizem contra mim,
caia sobre as suas próprias cabeças.
10 Que caiam brasas sobre eles,
que sejam lançados ao fogo;
que sejam atirados para um poço de
onde nunca mais possam sair.
11 Que aqueles que falam mal dos outros
desapareçam da terra;
que a desgraça persiga os violentos até
que eles sejam destruídos.
12 Eu sei que o SENHOR fará justiça aos
pobres
e defenderá os direitos dos necessitados.
13 Por isso, os justos o louvarão,
e as pessoas honestas viverão na sua
presença.

profundezas da terra A expressão pode ter sido utilizada como um eufemismo para o “ventre da mãe” (ver Jó 1.21) ou talvez se refira ao fato do homem
ter sido criado da terra.
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Salmo 143:1

Salmo

Salmo

Pedido de ajuda

É tudo o que tenho

Salmo de Davi.

Poema de Davi. Oração que ele
fez quando estava na caverna.

SENHOR, eu o chamo, venha
141
depressa!
Em voz alta chamo o
Escute a minha voz quando eu o chamo. 142 SENHOR;
Receba a minha oração como uma em voz alta peço ao SENHOR que tenha
2

oferta de incenso,
e que as minhas mãos levantadas sejam
como o sacrifício da tarde.
3 SENHOR, ajude-me a controlar o que
eu digo,
não deixe que eu fale qualquer coisa má.
4 Não permita que eu deseje fazer o mal,
nem que me envolva com os que fazem
o mal;
que nunca participe nas suas festas.
5 Aceito que uma pessoa justa me corrija,
considero um ato de bondade a sua
repreensão;
que eu nunca rejeite essa correção.
Que continue assim,
orando contra a maldade dos injustos.
6 Que os seus juízes os atirem* do alto
dos rochedos,
então todos saberão que eu dizia a
verdade.
7 Como pedras partidas e espalhadas
num campo,
assim estão os nossos ossos espalhados
na entrada do túmulo.
8 Mas os meus olhos estão fixos no Senhor, meu DEUS;
só confio no Senhor, não me deixe
morrer.
9 Proteja-me das armadilhas e dos planos
que os maus preparam para me pegar.
10 Que os maus caiam nas suas próprias
redes,
e que eu escape delas.

*141:6

compaixão de mim.
dele posso derramar toda a
minha angústia;
a ele posso dizer todos os meus
problemas.
3 Quando estou fraco prestes a desistir,
o Senhor conhece bem a minha situação,
o caminho por onde eu ando.
Os meus inimigos esconderam uma
armadilha
no meu caminho.
4 Olhe à minha volta e veja que estou
sozinho,
não tenho ninguém ao meu lado.
Não há lugar onde possa me esconder.
Ninguém quer me salvar.
5 Por isso, chamo pelo SENHOR,
só o Senhor é o meu refúgio;
o Senhor é tudo o que tenho neste
mundo.
6 Peço-lhe que me ajude;
preciso do Senhor, me sinto muito fraco.
Livre-me dos que me perseguem,
pois são mais fortes do que eu.
7 Deixe-me escapar desta armadilha,
e eu darei graças ao seu nome.
Então os justos se reunirão comigo,
por ter me recompensado.
2 Diante

Salmo

Não se esconda de mim

143

juízes os atirem Ou “juízes sejam atirados”.

Salmo de Davi.

SENHOR,
oração,

ouça

a

minha
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tenha compaixão de mim.
O Senhor é fiel e justo,
responda à minha oração.
2 Diante do Senhor, ninguém é inocente,
portanto não condene este seu servo.
3 Tenho inimigos que me perseguem
e querem me esmagar na terra.
Eles me empurram para a escuridão do
túmulo,
como se eu já tivesse morrido há muito
tempo.
4 Estou fraco e prestes a morrer,
o meu coração está muito triste.
5 Mas me lembro do que fez nos tempos
antigos;
penso sobre tudo o que fez
6 e levanto as minhas mãos em louvor.
Preciso tanto do Senhor, como a terra
seca precisa de água! Selah
7 Responda-me depressa, SENHOR,
estou prestes a morrer.
Não se esconda de mim,
ou serei como os que já desceram à cova.
8 Faça com que eu veja todas as manhãs
o seu amor fiel,
pois eu confio no Senhor.
Mostre-me o caminho que devo seguir,
porque eu me entrego ao Senhor.
9 O SENHOR é o meu esconderijo,
livre-me dos meus inimigos.
10 Ensine-me a fazer a sua vontade,
pois o Senhor é o meu Deus.
Que o seu Espírito seja bom para mim
e me guie pelo bom caminho.
11 Por causa do seu nome, ó SENHOR,
deixe-me viver.
Porque o Senhor é justo, livre-me desta
aflição.
12 Por causa do seu amor fiel, mate os
meus inimigos.
Porque eu sou o seu servo,
destrua os que me perseguem.

Salmo 144:11

Salmo
O povo de Deus
Salmo de Davi.

Bendito seja o SENHOR! Ele é
144
a minha Rocha.
Ele me treina para a batalha e

me prepara para a guerra.
2 Ele me ama e me protege.
Ele é a minha fortaleza, a torre que me
protege.
Ele me salva. Ele é o meu escudo. Confio
nele.
Ele faz com que as nações se submetam
a mim.
3 SENHOR, que é o ser humano para que
se importe com ele?
O filho do homem é pó, por que pensa
nele?
4 O ser humano é como um sopro,
a sua vida é como uma sombra que
passa.
5 SENHOR, incline os céus e desça à
terra.
Toque nas montanhas para que se encham de fumaça.
6 Envie relâmpagos e disperse os seus
inimigos;
atire as suas flechas e faça que eles
fujam.
7 Lá do alto, estenda a sua mão,
tire-me das águas profundas e salve-me.
Livre-me do poder dos estrangeiros.
8 Eles só sabem mentir,
mesmo quando juram que estão dizendo
a verdade.
9 Ao Senhor, ó Deus, cantarei uma nova
canção.
Tocarei harpa de dez cordas e lhe
cantarei louvores.
10 É o Senhor quem salva os reis,
que livra o seu servo Davi das armas dos
seus inimigos.
11 Livre-me e salve-me do poder dos
pagãos estrangeiros
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que estão sempre mentindo,
mesmo quando juram que não estão.
12 Que os nossos filhos sejam fortes como
árvores
na sua juventude.
Que as nossas filhas sejam tão bonitas
como as colunas esculpidas dos palácios.
13 Que os nossos celeiros se encham de
todo tipo de alimento.
Que haja milhares e milhares de ovelhas
nos nossos campos.
14 Que o nosso gado esteja carregado
com crias.
Que nenhum inimigo passe pelas nossas
portas.
Que ninguém seja levado para o exílio.
Que não haja gritos de dor nas nossas
ruas.
15 Feliz é o povo que vive assim;
Feliz é o povo cujo Deus é o SENHOR!
Salmo

Grande é o Senhor
Canção de louvor. De Davi.

Anunciarei a sua grandeza,
145
meu Deus e meu Rei;
louvarei o seu nome

para todo o sempre!
2 Todos os dias o louvarei;
louvarei o seu nome, para todo o
sempre!
3 Grande é o SENHOR e digno de louvor;
a sua grandeza, ninguém pode entender.
4 Cada geração contará à seguinte as suas
grandes obras,
os seus atos poderosos serão sempre
anunciados.
5 Meditarei
na sua glória e sua
majestade,
e nas suas obras maravilhosas.
6 Os seus atos poderosos e terríveis serão
sempre proclamados
*145:13

Salmo 145:19

e eu falarei da sua grandeza.
7 Sempre se falará da sua grande
bondade
e se cantará da sua generosidade.
8 O SENHOR é bondoso e compassivo,
paciente e cheio de amor fiel.
9 O SENHOR é bom para com todos,
ele mostra a sua compaixão por toda a
criação.
10 Que toda a criação lhe agradeça, ó
SENHOR,
que os seus fiéis o louvem.
11 Que eles anunciem a glória do seu
reino
e falem dos seus feitos poderosos.
12 Assim os seres humanos ficarão conhecendo os seus feitos poderosos
e o esplendor glorioso do seu reino.
13 O seu reino é eterno
e o seu poder permanece por todas as
gerações.
O SENHOR cumpre todas as suas
promessas,
e tudo o que ele faz é bom.*
14 O SENHOR ajuda os que estão quase
caindo
e levanta os que caem.
15 Todos olham para o Senhor com
esperança,
e o Senhor lhes dá a comida no momento
certo.
16 Abre a sua mão
e dá aos seres vivos tudo o que
necessitam.
17 O SENHOR é justo em tudo o que faz
e bondoso em todos os seus atos.
18 O SENHOR está perto de todos os que
pedem a sua ajuda,
daqueles que a pedem com sinceridade.
19 Ele faz a vontade daqueles que o
temem;
ouve os seus pedidos de ajuda e os salva.

O SENHOR (…) bom Conforme a LXX, a versão siríaca e um manuscrito
de Qumran. Esta parte do versículo não aparece no TM.
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20 O

SENHOR protege todos os que o
amam,
mas destruirá todos os que fazem o mal.
21 Que a minha boca sempre louve ao
SENHOR!
Que todos os povos louvem o Santo
Deus, agora e para sempre!
Salmo
Louvor a Deus

Aleluia!
146
Louvarei o SENHOR com toda
a minha alma!

2 Louvarei o SENHOR toda a minha vida.

Enquanto eu viver, cantarei louvores ao
SENHOR.
3 Não confiem nas pessoas importantes,
pois são apenas seres humanos, que não
podem salvar ninguém.
4 Elas também morrem e voltam ao pó;
nesse mesmo dia terminam todos os seus
planos.
5 Feliz é aquele que recebe ajuda do Deus
de Jacó;
aquele que confia no SENHOR, seu Deus.
6 Foi ele que fez os céus, a terra, o mar
e tudo o que há neles,
ele é sempre fiel.
7 O SENHOR defende os oprimidos,
dá comida a quem tem fome
e dá liberdade aos prisioneiros.
8 O SENHOR dá vista aos cegos;
o SENHOR levanta os que caem;
o SENHOR ama os justos.
9 O SENHOR protege o estrangeiro,
cuida dos órfãos e das viúvas,
mas amarga a vida dos que praticam o
mal.
10 O SENHOR reinará eternamente!
Ó Sião, o seu Deus reinará de geração em
geração.
Aleluia!

Salmo 147:16

Salmo
Cantem louvores

Aleluia!
147
Como é bom cantar louvores
ao nosso Deus;

como é agradável louvar o seu nome.
2 O SENHOR reconstrói Jerusalém,
e traz de volta os israelitas dispersos.
3 Ele cura os que têm o coração partido
e cuida das suas feridas.
4 Ele determina o número das estrelas
e chama cada uma delas pelo nome.
5 Grande é o nosso Senhor
e grande é o seu poder!
A sua sabedoria não tem limites!
6 O SENHOR apoia os pobres,
mas lança os maus ao chão.
7 Cantem agradecidos ao SENHOR.
Cantem louvores ao nosso Deus ao som
da harpa.
8 Deus enche o céu de nuvens
e faz cair a chuva sobre a terra;
ele faz crescer a erva nos montes.
9 Deus dá de comer aos animais
e alimenta os filhotes dos corvos quando
eles pedem.
10 Não é a força do cavalo que agrada a
Deus,
nem o poder dos soldados.
11 O que agrada ao SENHOR é a pessoa
que o teme,
a pessoa que confia no seu amor fiel.
12 Louve o SENHOR, ó Jerusalém!
Ó Sião, louve o seu Deus!
13 Pois ele reforçou as trancas das suas
portas
e abençoou os seus habitantes.
14 Ele mantém a paz na nação,
e dá para você do melhor trigo em
abundância.
15 Deus dá uma ordem à terra,
e ela lhe obedece imediatamente.
16 Ele faz cair a neve como lã,
e espalha a geada como cinza.
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17 Ele

faz cair do céu pedras de gelo
que gelam a terra.
18 Depois dá outra ordem,
e o vento sopra,
o gelo se derrete
e a água corre.
19 Deus revelou a sua palavra a Jacó,
deu as suas leis e as suas ordens a Israel.
20 Ele não fez isso a nenhuma outra
nação;
nenhuma outra nação conhece as suas
leis.
Aleluia!
Salmo
Que toda a criação louve o Senhor

148

Aleluia!
Do céu louvem o SENHOR,
louvem-no os que estão nas alturas!
2 Louvem-no todos os seus anjos!
Louvem-no todos os seus exércitos*!
3 Louvem-no Sol e Lua!
Louvem-no todas as estrelas brilhantes!
4 Louvem-nos os mais altos céus
e as águas que estão sobre os céus!
5 Louvem o nome do SENHOR,
porque ele deu uma ordem e tudo foi
criado.
6 Ele fixou tudo nos seus lugares para
sempre;
deu-lhes uma ordem que não mudará.
7 Da terra louvem o SENHOR!
Louvem-no monstros do mar e oceano
sem fundo,
8 relâmpagos e granizo, neve e nuvens,
ventos fortes que obedecem à sua
palavra!
9 Louvem-no colinas e montanhas,
cedros e árvores que dão fruto,
10 animais selvagens e domésticos,
aves e répteis!
11 Louvem-no reis e nações,
*148:2

Salmo 149:9

chefes e governantes do mundo,
12 homens e mulheres,
velhos e crianças!
13 Louvem todos o nome do SENHOR,
pois o seu nome está acima de todos os
nomes,
a sua glória está acima do céu e da terra!
14 Deus deu a vitória ao seu povo!
Que todos os que lhe são fiéis o louvem,
os israelitas, o povo do seu amor.
Aleluia!
Salmo

149

Hino de louvor

Aleluia!
Cantem ao SENHOR uma
nova canção,
louvem-no na reunião dos seus fiéis!
2 Alegre-se Israel com o seu Criador,
que o povo de Sião se regozije com o seu
Rei!
3 Louvem a Deus com danças e música,
com o tamborim e com a harpa.
4 O SENHOR está contente com o seu
povo;
ele honra os humildes dando a eles a
vitória.
5 Que os seus fiéis se alegrem com a
vitória
e cantem alegremente até quando vão se
deitar.
6 Gritem bem alto louvores a Deus,
com uma espada de dois gumes na mão,
7 para se vingar dos povos
e castigar as nações,
8 para prender os reis
e os chefes com correntes de ferro.
9 Que castiguem as nações como Deus
mandou!
Essa é a glória de todos os seus fiéis.
Aleluia!

exércitos Pode se referir a “anjos” ou “astros do céu”. Esta palavra faz parte
do nome traduzido como “SENHOR Todo-Poderoso”. Mostra que Deus controla todos os poderes do universo.
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3 Louvem-no

Salmo
Louvem todos a Deus

Aleluia!
150
Louvem
templo!

a

Deus

no

seu

Louvem-no no seu poderoso céu!
2 Louvem-no pelo poder que ele tem!
Louvem-no pela sua imensa grandeza!

Salmo 150:6

ao som da trombeta,
louvem-no com a harpa e a lira.
4 Louvem-no com tamborins e danças,
louvem-no com flautas e instrumentos
de cordas.
5 Louvem-no com címbalos sonoros,
louvem-no com címbalos ressonantes.
6 Que tudo o que respira louve o
SENHOR!
Aleluia!

