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Salmo 1 A (Genebra)
1. Quão bem-aventurado é o varão
que nunca anda em ímpia sugestão
Não se detém no andar de pecadores
Nem se associa aos escarnecedores
Mas seu prazer na lei de Deus está
e dia e noite nela meditar.
2.

Tal como arbusto à beira de água está
Que em tempo próprio o fruto ele dá
Sua folhagem nunca desvanece
tudo que faz é bom, prospera e cresce
os ímpios nunca podem se igualar
são como a palha ao vento, a voar.

3.

Por isso os ímpios não subsistirão
E no juízo todos cairão
Entre os justos quando congregados
serão os pecadores derrubados
Dos justos Deus conhece o caminhar
Mas o ímpio, seu caminho morrerá.

Salmo 2 – (Genebra)
1.

Por que se amotinam as nações,
pensam os povos sempre em vaidades?
Os reis da terra tomam posições
e os governantes buscam unidade
Contra o Senhor e contra Seu Ungido
Dizendo: “Os laços seus vamos romper
Suas algemas lançaremos fora
deles queremos nós nos desfazer.”

2.

Porém Aquele que nos céus está
Põe-se a rir, o Senhor zomba deles
Na sua ira há de lhes falar
no Seu furor os deixará turbados:
Constitui meu Rei, o meu Ungido
Sobre o meu santo monte de Sião
Proclamarei do Senhor seu decreto:
Disse: “és Meu Filho, hoje Te gerei”.

3.

Pede a mim, e herdarás nações
e os fins da terra como Tua posse
com Teu bastão de ferro as quebrarás
qual vaso de oleiro despedaçarás.
Agora pois ó reis sede prudentes
deixai-vos ó juízes exortar
prestai a Deus serviço com temor
e alegrai-vos nele com tremor.

4.

Beijai o Filho, Ungido do Senhor
Para que sua ira não se acenda
E no caminho ainda pereçais
Quando em breve Seu furor se levantar
São todos nEle bem-aventurados
Todo que nele se refugiar
São todos nEle bem-aventurados
Todo que nele se refugiar.

Salmo 3 B
1.

Senhor, como aumentam contra mim
Os opositores meus
São muitos que proferem contra mim:
“Nem Deus o salvará”

2.

Tu és minha glória, escudo meu.
Exaltas o servo teu.
Clamei com minha voz: responde-me
Do santo monte Seu.

3.

E pego no sono ao deitar
Acordo, pois me susténs
Não temo a multidão ao meu redor
Que contra mim está.

4.

Levanta-te ó Deus, vem me salvar
Feriste inimigos meus
Seus dentes e seus queixos quebrastes,
Ferindo-os de uma vez.

5.

Ao Senhor Javé, o nosso Deus,
Pertence a salvação
A bênção divinal esteja, pois,
No povo Teu, Senhor.

Salmo 5 A (Genebra)
1.

Ouve, Senhor, minhas palavras
Acode os gemidos meus.
Escuta-me, Deus meu e Rei!
À minha voz que clama, implora
vem dar ouvidos.

2.

Pela manhã Senhor me escutas
Tu ouves minha voz, SENHOR;
Sobe a ti o meu clamor.
Pela manhã fico orando,
E vigiando.

3.

Pois não és Deus que se agrade
com a iniquidade
Contigo o mal não ficará
Nem arrogantes permanecem
à Tua vista.

4.

Odeias todos os iníquos,
Destróis os mentirosos.
Os fraudulentos e cruéis
Tu, ó Senhor, os abominas
e repudias.

5.

Pela riqueza da Tua_graça,
em Tua casa entrarei
e inclinado ficarei
diante do Teu santo templo
no Teu temor.

6.

Por causa dos meus inimigos
Em Tua_justiça, guia-me
E faz-me reto o caminhar
Eles são falsos, e têm crimes
No coração.

7.

Sua garganta é cova aberta
E lisonjeiam ao falar
Que, ó Deus, culpados caiam já
Rejeita-os pelos seus pecados
Pois são rebeldes.

8.

Mas regozijem-se aqueles,
Que em ti confiam, ó SENHOR,
Que rejubilem, sem cessar
porque Senhor, sempre_os defendes
Eternamente.

9.

Em Ti Senhor, que se gloriem
os que_ao Teu nome tem amor
Ao justo, ó Deus, a bênção dás
Com Teu favor, cercas a ele
Como um escudo.

Salmo 8 B
1.

Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome Teu
Em toda terra ó Deus, quão magnificente é
Tua majestade excelsa, expuseste, pois, nos céus
Expuseste, pois nos céus

2.

E da boca dos bebês, criancinhas a mamar
Suscitaste força ó Deus, pra calar o opositor
E fazendo emudecer o inimigo e o vingador,
o inimigo e o vingador

3.

Quando olho para os céus, criação dos dedos Teus
Lua, estrelas no lugar, estabelecidas lá
E o homem o que é que te lembres? E visites
a quem filho do homem é?

4.

Do que anjos feito foi, por um pouco então, menor
E de glória e honra, então, coroaste o homem sim
Sobre as obras da Tua mão o domínio tu lhe deste
Lhe puseste tudo aos pés

5.

As ovelhas e os bois e do campo os animais
E as aves lá do céu, peixes, tudo o que há no mar
É o Teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda terra
Quão magnificente é.

Salmo 10 B
1.

Por que SENHOR ficas longe
Ausente na provação?
Os ímpios com grande arrogância
Ao pobre vem perseguir
Nas próprias tramas que urdiram
Presas, pois, venham ser
Pois se vangloria_o perverso
Da sua cobiça vil
Blasfema_o_avarento contra_o SENHOR, e_o maldiz
Não investiga o perverso, pois
Que Deus não existe, é seu cogitar
Tem sempre os caminhos a prosperar
Estão muito longe os juízos teus
E zomba dos oponentes seus
Pois, pra si diz assim:
Abalos nunca jamais terei nas gerações

2.

Tem ele cheia_a sua boca
De enganos e maldição
Insulto debaixo da língua
Pecado e transgressão
Monta tocaia nas vilas
A fim de espreitar
Trucida inocentes no ermo
Qual fera a emboscar
Na rede o pobre já enlaçou, e o prendeu
Baixa e se arrasta, em seu poder
Caíram aflitos. Diz ele,_a pensar:
“Não lembra o SENHOR, nem jamais verá

O rosto virou e logo_esqueceu”
Levanta_ó Deus ergue_a Tua mão
Oh, Senhor, oh, Senhor
Dos pobres não venhas te_esquecer, oh, meu Senhor
3.

Por que razão fica o ímpio
Desprezando ao Senhor
Pensando que Deus não se importa?
Mas tens visto, ó SENHOR
Ao sofrimento atentas
Para os tomar nas mãos
A ti se entrega o pobre
Do órfão és Defensor
Tu quebras o braço do homem mau, transgressor
Sonda-lhes toda maldade até
Não mais encontrar
Rei eterno é_o SENHOR
Da terra de Deus somem-se_as nações
Dos mansos Tu tens escutado a voz
E firmarás os seus corações
Seu clamor ouvirás
E assim ninguém lhes trará terror, pois justo és.

Salmo 11 B
1.

Meu refúgio está em Deus
Como podes me dizer
“Qual ave foge ao monte seu
Assim fujas também
Pois eis que os ímpios vão
Têm já pronto o arco à mão
Para às ocultas disparar
Nos justos de coração

2.

Quando há destruição
Fundamentos já não são
Que pode o justo fazer então
Se nesta vil condição?”
No templo está o Senhor
Tem nos céus o trono seu
Seus olhos sondam com atenção
Os filhos dos homens vê

3.

E ao justo aprova Deus
Mas odeia o homem mau
E aquele que violência faz
Deus o abomina já
Javé fará chover
Fogo, enxofre, sobre os maus
E vento abrasador será
A taça que lhes dará

4.

Pois justo é o Senhor
Ele ama a retidão
E cada um que justo for
A face lhe verá
Pois justo é o Senhor
Ele ama a retidão
E cada um que justo for
A face lhe verá

Salmo 15 B
1.

Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo?
Quem há de residir no teu monte, ó Deus?
Quem vive em retidão, tem justo proceder
Só a verdade diz no seu coração.

2.

Não vive a difamar, não faz mal a outrem;
Ao seu vizinho não quer injuriar
Despreza o homem vil, honra ao que teme a Deus;
Jura com perda, até, mas não volta atrás.

3.

O seu dinheiro não cede com usura,
Suborno algum jamais pensa receber
Para incriminar quem inocente é
Quem assim proceder, não se abalará.

Salmo 16 B
1.

Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo
Minh’alma diz que Tu és meu Senhor
Além de Ti outro bem eu não tenho
E nos teus santos está meu prazer
Há muitas punições, penalidades mil
Pra quem por deuses trocar o Senhor
Jamais darei sacrifício a tais deuses
A quem meus lábios não pronunciarão

2.

És minha taça, SENHOR, minha herança
Da minha sorte o arrimo Tu és
Tenho as divisas em áreas amenas
Minha herança é formosa e sem par
Bendigo o meu SENHOR, que a mim conselhos traz
E à noite o coração vem me ensinar
Tenho o SENHOR sempre à minha presença
Ele à direita, abalado não sou

3.

Meu coração bem alegre exulta
Meu corpo a salvo repouso terá
Minh’alma não deixarás no abismo
Nem o teu Santo provar corrupção
Tu me farás saber por onde devo andar
Sim, o caminho da vida enxergar
Há pleno gozo na tua presença
Na tua destra delícias sem fim.

Salmo 23 B
1.

O meu pastor é o Senhor
E nada me faltará
Em pastos verdes faz-me deitar,
Às fontes de paz conduz.

2.

Minh’alma Deus vem restaurar
E guia meu caminhar:
Por justas veredas faz-me andar
Por causa do nome Seu.

3.

Se_a morte me ameaçar
No vale da_escuridão
Não temerei mal nenhum
Pois tu comigo estás.

4.

A tua vara e o teu bordão
A mim consolo dão.
E mesa pões diante de mim.
Perante_inimigos meus.

5.

Com óleo a_fronte unges-me
Transborda_o copo meu,
Bondade tua_e compaixão
Deveras me seguirão

6.

Sim, todos os dias me seguirão,
Por todo_o meu viver,
E_eternamente_habitarei
Na casa do Senhor.

Salmo 24 B
1.

Do SENHOR_é_a terra e_a sua plenitude
O mundo e todos os habitantes seus
Pois sobre os mares Ele_a fundamentou
E sobre as correntes, estabeleceu.

2.

Quem pois subirá para_o monte do SENHOR
Ou quem estará no seu santo lugar?
Aquele que_e limpo de mãos e coração,
Não ama vaidade,_enganoso não é.

3.

Tal homem recebe a bênção do SENHOR
Justiça do Deus da sua salvação,
Tal é a linhagem daqueles que o buscam
Que buscam a face do Deus de Jacó.

4.

Erguei já ó portas as vossas cabeças Portais
eternais levantais-vos ao Rei
A fim de que entre ali o Rei da Glória
Portais eternais levantais-vos ao Rei

5.

Quem_é_o Rei da Glória, este Rei tão glorioso
SENHOR das batalhas que_é forte em poder
Erguei já ó portas as vossas cabeças
Portais eternais levantais-vos ao Rei

6.

A fim de que entre ali o Rei da Glória
Portais eternais levantai-vos ao Rei
Quem é_o Rei da Glória, este Rei tão glorioso?
Ele_é_o Rei da Glória, das hostes Senhor!

Salmo 40B
1.

Pelo Senhor, espero confiante
Pois se inclinou e ouviu quando clamei
Do poço horrível, tremedal de lama
Deus me tirou, na rocha me firmou.
e nos meus lábios novo canto pôs,
Um hino de louvor a Deus;
E_ao virem isto, muitos temerão
e no Senhor confiarão.

2.

É bem-aventurado todo aquele
Que no Senhor a confiança põe
Não pende para_os homens arrogantes,
Nem para_aqueles que amam o mentir.
Prodígios mil, desígnios sobre nós,
Tens feito, ó Deus, não tens igual.
Quisera_anunciá-los, proclamar
Mas ultrapassam meu contar.

3.

Ofertas, sacrifícios não quiseste;
Abriste_os meus ouvidos para_ouvir;
Ofertas, holocausto não requeres,
Pelo pecado, pela transgressão.
Então, eu disse: “Eis aqui estou,
no rolo consta sobre mim;
O meu prazer é teu querer cumprir
E dentro em mim tu’a_lei está”.

4.

E proclamei as novas de justiça
Perante os santos na congregação
Tu sabes que jamais cerrei os lábios,
Tu bem o sabes, ó Senhor, meu Deus
Tua justiça_em mim não ocultei
Fidelidade proclamei;
Não escondi da grande reunião
Verdade, graça_e salvação.

5.

Mercê, ó Deus, de mim não deixes longe:
Verdade e graça venham me guardar.
São incontáveis males que me cercam
Já me_alcançou tamanha transgressão!
São mais que meus cabelos, muito mais
Me desfalece_o coração.
Ó Deus, te_apressa_em dar-me salvação,
Ó vem, Senhor, me socorrer.

6.

Envergonhado, cheio de vexame,
Seja_o que quer a vida me tirar.
Sim! Volte_atrás coberto de vergonha
Quem tem prazer se mal me sobrevem!
Por sua ignomínia sofram, pois
Os que estão falando_assim,
Dizendo “Foi bem-feito! Muito bem!”
Sofram de Ti, perturbação!

7.

Em Ti se_alegrem, sejam jubilantes
Os que te buscam, todos, ó Senhor;
Quem ama_a Tua salvação, proclame:
“Engrandecido seja_o nosso Deus”.
Necessitado e pobre, embora sou
Cuida de mim, o meu Senhor
És meu amparo, meu libertador;
Não te detenhas, ó Deus meu…

Salmo 42 A (Genebra)
1.

Como_a corça que suspira
Pelas águas a correr,
Minha alma,_assim suspira
Sim, por Ti suspira_ó Deus.
A minha_alma sede tem
Do Deus vivo, do SENHOR.
Quando_irei me ver presente
Ante_a face do meu SENHOR.

2.

Minhas lágrimas de dia
E de noite me sustêm.
Pois me dizem, de contínuo
“O Teu Deus, onde_estará?”
Sinto a alma derramar
Quando lembro_a multidão
Que_eu, alegre, conduzia
Com louvor, à casa de Deus

3.

Por que_estás tão triste_ó alma
Perturbada dentro_em mim
No SENHOR nutre_esperança
Pois ainda_O louvarei
Meu auxílio é meu SENHOR.
Eis minha_alma_em aflição
Quando_então de Ti me lembro
Em Mizar, Hermom e Jordão.

4.

Ao fragor das catadupas
Um abismo_a outro_atrai
Tuas ondas, tuas vagas
Sobre mim passaram, pois.
Mas durante o dia Deus
Gracioso foi pra mim
E de noite_a Ele eu canto
uma prece_a Deus, meu viver.

5.

Por que de mim Te_esqueceste,
Minha rocha e meu Deus?
Por que, sob_os inimigos,
Ando lamentando, ó Deus?
Quando_insultos recebi
Dos adversários meus
Esmagaram-se_os meus ossos
Ao ouvir, “Onde está teu Deus?”

6.

Por que_estás tão triste_ó alma
Perturbada dentro_em mim
No SENHOR nutre_esperança
Pois ainda_O louvarei
Meu auxílio é meu SENHOR.
Sim, ainda_O louvarei
No SENHOR nutre_esperança
Meu auxílio é meu SENHOR.

Salmo 46 B
1.

Refúgio_e fortaleza_é Deus, presente_em socorrer
Nas horas de tribulação não temos que temer
Ainda que a terra toda venha_a transtornar
Ou que os montes se abalem no seio do mar

2.

Ainda que as águas venham a tumultuar
Também os montes estremeçam com fúria total
Um rio a cidade do Senhor vem alegrar
O santuário das moradas do mais alto Ser.

3.

E no seu meio Deus está, jamais se abalará
Pois o Senhor a_ajudará desde o amanhecer
Os reinos podem se abalar; nações, também, bramar.
A Sua voz Deus levantou e_a terra dissolveu.

4.

O Senhor dos exércitos está conosco_aqui.
Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel
Oh! Vinde contemplai as obras do Senhor Javé:
Que assolações efetuou na terra_o nosso Deus!

5.

Põe termo_à guerra_até_os confins do mundo o nosso Deus
O arco Ele quebra,_e_a lança despedaçará
Os carros todos Deus fará no fogo_incendiar
Põe termo_à guerra_até_os confins do mundo_o nosso Deus!

6.

“Aquietai-vos e sabei que_Eu sou o vosso Deus
Sou exaltado entre_as nações; na terra, grande_eu sou”.
O Senhor dos exércitos está conosco aqui
Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel.

Salmo 47 A (Genebra)
1.

Ó povos, batei palmas ao Senhor!
Com voz jubilante, oh, celebrai.
Temido_é_o Senhor, o Altíssimo!
Da terra inteira_Ele_é Grande Rei
Nações colocou sob os nossos pés
Todas as nações Deus nos submeteu.

2.

Pra nós a herança Deus escolheu:
Glória de Jacó, a quem Deus amou.
Subiu Deus por entre_as aclamações,
Ao som da trombeta_o Senhor subiu!
Cantai-Lhe louvor e Salmodiai!
Sim, cantai louvor, pois, ao nosso Rei.

3.

Na terra inteira reina_o Senhor
Com sabedoria, Salmodiai!
Do Seu santo trono, governa Deus.
Ajuntam-se reis de muitas nações
Povo do Senhor, Deus de A-bra-ão
Brasões Lhe pertencem, Glorioso é!

Salmo 50 B (Melodia: Deus dos Antigos)
1.

Fala o SENHOR, o poderoso Deus
Convoca a terra inteira a reunir
Desde Sião, de formosura tal
Desde Sião já resplandece Deus

2.

Vem sem guardar silêncio, o nosso Deus
Um fogo ardente diante Dele está
Ao Seu redor tormenta a_esbravejar
Céus, Terra vem, Seu povo irá julgar

3.

Chamai meus santos que comigo estão
Em aliança sacrificial
Justiça os céus estão a_anunciar
Porque é_o próprio Deus quem vai julgar

4.

Escuta povo meu e eu falarei
Contra Israel eu testemunharei
Sou Deus, teu Deus, e não censurarei
Teus sacrifícios de contínuo a mim

5.

Novilhos não aceitarei de ti
Nem bodes dos apriscos vou querer
São todos meus, do bosque os animais
Por sobre os montes aos milhares vão

6.

Das aves das montanhas todas sei
E os animais do campo já são meus
Sentindo fome não diria a ti
Pois meu é o mundo e quanto nele há

7.

Do boi, a carne, acaso comerei?
Ou de cabritos sangue beberei?
A Deus ações de graças venhas dar
Cumpre os teus votos ao supremo Deus

8.

Vem invocar a mim no dia mau
Livrar-te-ei e glórias me darás
No dia angustioso vem a mim
Livrar-te-ei e glórias me darás

9.

Deus diz ao ímpio: que te servirá?
A minha Lei teus lábios repetir?
Mas aborreces meu disciplinar
Minha palavra toda rejeitar?

10. Tu tens prazer ao vires um ladrão
E_ao prostituto associado estás
Soltas a boca pra falar do mal
E a tua língua trama enganos vis
11. Sentas e falas contra teu irmão
Tens difamado o filho de tu’a mãe
Porque calei, julgaste-me igual
E à tua vista tudo arguirei
12. Considerai, pois, nisto, todos vós
Todos que do Senhor vos esqueceis
Pra que não venha vos despedaçar
Sem que_haja alguém que possa vos livrar
13. Quem sacrifício, oferece a mim,
De ações de graças, glórias me dará
E_a quem o seu caminho preparar
Darei que veja a salvação de Deus

Salmo 51 B (Melodia: O Esconderijo Meu)
1.

Tem compaixão de mim, Senhor, segundo ó Deus, benigno és
Segundo é grande o Teu favor, apaga pois todo meu pecar
Da minha transgressão vem me lavar,
E purifica-me do meu pecar
Pois eu conheço e sei do mal que fiz
Que de contínuo está perante mim.

2.

E contra ti, SENHOR, pequei, só contra ti mal procedi
Então serás justo ao falar, no teu julgar puro hás de ser
Na iniquidade, pois, foi que eu nasci
E minha mãe em mal me concebeu
Pois, na verdade no meu coração
Está ó meu SENHOR, o Teu prazer

3.

No oculto em meu interior me fazes ver o Teu saber
Vem me lavar com hissopo ó Deus purificado ficarei
Mais alvo pois que a neve então serei
E alegre regozijo dá-me ouvir
Pra que exultem pois os ossos meus
Que foram esmagados, ó Senhor

4.

Do meu pecar o rosto Teu, esconde ó Deus, apaga pois
Todo o meu mal e transgressão e cria em mim puro coração
Renova dentro em mim, ó meu SENHOR
Inabalável coração me dá
De Ti não me repulses, nem de mim
Retires Teu Espírito, Senhor

5.

Da Salvação o alegrar vem devolver a mim, Senhor
E me sustém com um coração que seja ó Deus voluntário
então
Aos transgressores eu ensinarei
Os Teus caminhos e eles voltarão
Do crime de matar vem me livrar
Ó Deus, Senhor da minha Salvação

6.

Senhor meus lábios vem abrir e cantarei o Teu louvor
Pois Tu Senhor não tens prazer nos atos de sacrificar
Pois do contrário eu faria assim
Mas de holocaustos não te agradarás
Pois sacrifício a Deus é_ o quebrantar
E ao compungido não desprezará

7.

Senhor o bem, faze a Sião conforme o Teu querer que é bom
Os muros de Jerusalém vem Tu Senhor edificar
Dos holocaustos pois Te agradarás
De sacrifícios de justiça e mais
Oferta que queimada se fizer
E em Teu altar novilhos se darão

Salmo 61 B
1.

Minha oração atende, Senhor; ouve, ó Pai meu suplicar
Dos fins da terra clamo por Ti; com abatido coração
Leva-me à rocha, ó Senhor, que_é bem mais alta do que eu
Pois torre forte és para mim; refúgio contra o homem mau

2.

No templo sempre assista eu; sob tuas asas firme estou
No esconderijo protetor; Pois escutaste os votos meus
Me deste a herança dos que tem temor ao nome Teu, Senhor
E longo tempo dás ao rei; Seus anos duram gerações

3.

Que permaneça diante de Deus para sempre o nosso rei
Tua verdade e Teu favor; Seu reino possam preservar
Assim teu nome louvarei; com Salmos sempre cantarei
E dia a dia cumprirei os votos feitos ao SENHOR.

Salmo 65 A (Genebra)
1.

A ti louvor é tributado
Em tua casa, ó Deus
Onde teu povo congregado
Paga os votos seus
Ó tu que atendes aos que clamam
Todos a ti virão
Das transgressões que nos dominam
Ganhamos remissão

2.

Como é bem aventurado?
Quem fazes vir a Ti?
O homem que foi escolhido
Para habitar ali
No templo Deus, tua bondade
Podemos encontrar
Também da tua santidade
Ali nos saciar

3.

Com grandes feitos dás respostas
Nos ouves o clamor
Assim tua justiça mostras
Deus nosso salvador
Tu, para as ilhas mais distantes
A esperança és
Tu, cuja mão garante aos montes
A sua solidez

4.

As grandes ondas agitadas
Do tempestuoso mar
E as nações tumultuadas
Tu sabes dominar
Até a mais remota gente
Teme a tua mão
Do oriente ao ocidente
Causas jubilação

5.

Com tuas chuvas copiosas
Tu vens nos visitar
Cheio está o teu ribeiro
Para a terra irrigar
Os sulcos seus de água enchendo
Que fertilização!
O campo todo amolecendo
Prometes produção

6.

Tua bondade orna o ano
Com abundância
Mostras teu rastro até no ermo
Fazendo-o brotar
Os altos verdes se alegram
Com os rebanhos seus
Vales com trigo se enfeitam
Em tua honra ó Deus!

Salmo 70 B
1.

Praza-te, ó Deus, em me livrar
Sê pressuroso em me_acudir
Tenha vergonha e confusão
Quem minha vida quer tirar.
Envergonhado, volte_atrás
Quem se compraz no meu sofrer.
Vergonha os faça recuar
Pois eles zombam do meu mal.

2.

Quem te procura, ó SENHOR,
Folgue e jubile sempre_em Ti.
“Magnificado seja Deus!”,
Diga quem ama_a salvação.
Necessitado_e pobre sou
Ó Deus te_apressa em me valer
Amparo meu, Libertador
Não te detenhas, ó SENHOR.

Salmo 81 A (Genebra)
1.

Cantai, jubilai
A Deus, nossa força
O Deus de Jacó
Celebrai-O_assim
Oh salmodiai:
Entoai louvores.

2.

Tocai tamboril
Saltério e harpa
Trombetas tocai
Quando_a lua_está
Cheia,_ou nova for,
Pois é nossa festa!

3.

Preceito_a_Israel
Prescrito ao povo
Do Deus de Jacó
Ordenou Javé
E_a José mandou
Ao sair do_Egito.

4.

Ouvi um falar
Que não conhecia:
\”Do peso livrei,
Os seus ombros, sim,
Suas mãos também
De pesados cestos\”.

5.

\”Clamaste na dor
Provi livramento
No_oculto trovão
Eu te respondi.
Quando em Meribá,
Foste tu provado\”. (Selah)

6.

\”Ouve,_ó Israel,
Quero exortar-te:
Se_ouvisses a mim!
Não exista_em ti
deus além de mim
Nem a ele_adores\”.

7.

\”Eu sou o Senhor
Teu Deus, que te livrou
Do_Egito tirei,
Eu te libertei
Abre_a boca bem,
Eis que será cheia!\”

8.

\”Mas o povo meu
Não me deu ouvidos
Não me atendeu!
Eu_o deixei andar
No seu mui teimar:
Siga_os seus conselhos!\”

9.

“Ah, se_o povo meu,
A mim escutasse!
Se_andasse_Israel
Nos caminhos meus,
O_inimigo seu
Eu abateria”.

10. Deitaria mão
Contra_os adversários
Quem aborrecer,
Rejeitar Javé,
Sujeitar-lhe-ei
Isto, para sempre.
11. \”Sustento_a_Israel
Assim eu daria:
Com trigo mui bom!
Fartaria, sim,
Dar-lhe-ia mel
Que da rocha_escorre\”.

Salmo 85 B (Melodia: “Ó vem, Emanuel”)
1.

Favoreceste_a tua terra, Deus
E restauraste_ as posses de Jacó
Teu povo perdoaste do mal,
Cobrindo a multidão do seu pecar.
E contiveste todo o Teu furor
Ó Deus, Tu és a nossa salvação.

2.

De sobre nós retira o Teu furor
E vem Teu povo restabelecer
O Teu furor se prolongará,
no povo e nas futuras gerações?
Não voltarás a nos vivificar?
E_em Ti o povo venha se_alegrar?

3.

Misericórdia mostra,_e vem salvar
Escutarei, pois falarás de paz
Jamais cometam insensatez
A salvação dos justos perto está
Sim, Tua salvação bem perto está
Pra que Tua glória assista a terra, ó Deus.

4.

Verdade e graça vieram se encontrar
Beijaram-se_a justiça e a paz.
Do céu justiça baixe_o olhar
Verdade sim da terra vem brotar
E fruto bom da terra Deus dará
Pegadas justas, sendas se farão

Salmo 100 A (Genebra)
1.

Ó povos todos jubilai,
Servi a Deus e lhe cantai.
Apresentai-vos ao SENHOR,
Com cânticos ao seu louvor!

2.

Sabei que o SENHOR é Deus,
Ele nos fez e somos seus.
Seu povo apascentará,
Como rebanho o guiará.

3.

Por suas portas vinde, entrai,
No templo seu, hinos cantai!
E rendei graças ao SENHOR,
O nome seu é esplendor.

4.

Pois o SENHOR é Deus fiel,
Lembrando-se de Israel;
De geração em geração
Perdura sua compaixão.

Salmo 103 B
1.

Bendize ao Senhor, ó minh’alma, e tudo que existe em
mim bendiga
Pois seu nome é santo bendize,_ó minh’alma, ao Senhor
Dos seus benefícios não_te esqueças de nem um só
É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões

2.

Quem sara de todas as tuas doenças, t’ua vida da cova
salva
E a tua cabeça coroa de graça e amor
Quem tua velhice cumula de bens a fartar
De sorte que tu’a mocidade como águia se renovará

3.

Justiça_o Senhor executa e julga a todos os oprimidos
Ao servo Moisés, seus caminhos Deus manifestou
Seus feitos notáveis aos Israelitas mostrou
Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão

4.

Prá sempre, s’ua ira o Senhor não conserva, nem censura
para sempre
Não tem nos tratado conforme o nosso transgredir
Nem nos retribui pois consoante requer nosso mal
Deus ama ao que_o teme tal qual a terra se alteia o céu

5.

E quanto_o oriente e_o ocidente se distam, assim Deus de
nós afasta
Os nossos pecados tal pai que do filho tem dó
Assim dos que o temem demonstra o Senhor compaixão
Pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos
pó

6.

Os dias do homem comparam-se à relva
assim como a flor do campo,
O homem floresce, mas desaparece também
Mas murcha ao vento, que nela soprando está
Daí em diante não mais se conhece qual é seu lugar

7.

Desde eternidade a eternidade a misericórdia segue
A todos que_O temem, justiça sobre_as gerações
A todos que guardam o pacto firmado por Deus
E para_ os que lembram dos Seus mandamentos e_os
cumprem também.

8.

Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino
domina tudo
E todas as hostes de anjos a Deus bendizei
Grandiosos em força, que sua Palavra cumpris
E às ordens de Deus, todas elas, à risca, sim, executais

9.

E vós os exércitos seus bendizei_ao Senhor, vós os
seus ministros
Que sua vontade fazeis, bendizei ao SENHOR
Vós, todas as obras, em todo lugar bendizei,
E_em todo domínio de Deus, sim bendize,_ó minh’alma
ao Senhor

Salmo 113 A (Genebra)
1.

Aleluia, Louvai a Deus!
Louvai, vós, servos do Senhor
Oh sim, louvai o nome de Deus!
Sempre bendito_é_o nome Seu
Desde_o nascente_ao pôr-do-sol
Louvado seja o Seu nome!

2.

Excelso_é Deus, sobre_as nações
E_a Sua glória, sobre_os céus.
Quem ao Senhor se assemelha?
Quem se iguala_ao nosso Deus?
Seu trono_está nos altos céus
Nos altos céus está Seu trono.

3.

Javé se_inclina para ver
O que se passa_em terra_e céu.
Do pó Deus ergue o carente,
E do monturo_o fraco traz,
Para sentá-lo com os reis,
Com governantes do Seu povo.

4.

E a mulher que_estéril é,
Que não consegue filhos ter,
Javé Senhor estabelece
Que tenha vida familiar:
Alegre mãe consegue ser!
Louvai a Deus! Oh, Aleluia!

Salmo 115 B
1.

Não a nós, SENHOR, não a nós, SENHOR
Mas ao teu nome dá glória
Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade
Por que diriam as nações: “pois, onde está o Deus deles?”
No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada
Prata e ouro são os seus deuses, vãos
São obras das mãos de homens
Têm boca, não falam, tem olhos cegos
Têm ouvidos, mas não escutam.

2.

Seu nariz não cheira; não anda_o pé
Não falam; mãos não apalpam
Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem neles
confiam.
Confia Israel em Deus que é teu amparo e escudo
A casa de Arão, em Deus, confia, pois é seu refúgio
No SENHOR confia quem tem temor
Pois é amparo e escudo
Tem de nós lembrado e dará sua bênção
A Jacó e Arão, suas casas

3.

Abençoa Deus quem lhe tem temor
Assim pequenos e grandes
Sobre vós aumente suas bênçãos muito, sobre vós e_a vossa
herança
Benditos sede do SENHOR que fez os céus e a terra
Os céus são céus de Deus, SENHOR, aos homens deu Ele a
terra
No silêncio, _os mortos não louvam mais
Porém, a Deus louvaremos
Bendiremos Deus, o seu santo nome
Desde agora e sempre, aleluia!

Salmo 116 A (Genebra)
1.

Amo_ao SENHOR, porque me_ouviu a voz
Ao meu clamor e súplicas atende
Pois inclinou a mim os Seus ouvidos
Enquanto vivo, invocá-Lo-ei.

2.

Laços de morte,_angústias infernais:
Neles caí, mui triste,_atribulado!
Então, assim, eu invoquei o Nome,
Roguei: “SENHOR, minh’alma vem livrar!”

3.

Justo_é_o SENHOR, mui compassivo_e bom.
Misericordioso é_o Deus nosso!
De fato, quem é simples Ele vela
Fraco_eu estava, e_Ele me salvou.

4.

Ó minha alma, volta_a sossegar
Pois o SENHOR te cuida, generoso.
Sim, Deus! Livraste_o meu viver da morte;
Olhos, do choro_e_os pés, de tropeçar

5.

Eu andarei diante do SENHOR
Enquanto_estou na terra dos viventes.
Embora_eu tenha dito_”estou aflito,
Todos me mentem”, mesmo_assim eu cri.

6.

Que posso dar a Deus por Seu favor?
Da salvação o cálice eu tomo,
Também invoco_o nome do SENHOR DEUS,
Perante_o povo, votos cumprirei!

7.

Eis que precioso_aos olhos do SENHOR
É quando_ocorre_a morte dos Seus santos.
SENHOR, teu servo_e filho de Tua serva
Eu sou, porque quebraste meus grilhões.

8.

Ações de graça te darei, SENHOR.
Invocarei Teu nome_em sacrifícios.
Em meio_ao povo cumprirei meus votos,
Na Tua Casa, em Jerusalém.

Salmo 117 B
1.

Ao Senhor Deus rendei louvor
Todos os povos, adorai
Dai louvores, ó gentios!
Porque mui grande é_o Seu favor
Sua misericórdia_em nós
Do Senhor fidelidade
Para sempre permanece! Aleluia!

Salmo 119.1-8 Alef (Genebra)
1.

São bem-aventurados os que têm
O seu caminho irrepreensível
Que andam sempre na Lei do Senhor.
São bem-aventurados os que guardam
Todas as prescrições que ordenou
De todo coração a Ele buscam.

2.

São bem-aventurados os que não
Vivem a praticar iniquidade
Mas andam nos caminhos do SENHOR
Tu ordenaste ó Deus Teus mandamentos,
Pra que os cumpramos todos ó Senhor
Sim, Tua lei obedecendo à risca.

3.

Tomara firmes sejam os meus pés
Sim, sempre firmes, sejam os meus passos
Pra Teus preceitos sempre obedecer.
Então, não ficarei envergonhado
Quando considerar na Tua Lei
Considerar Teus mandamentos todos.

4.

Render-Te-ei a minha gratidão
De coração, com toda integridade
Quando por fim de fato eu aprender
Os Teus juízos, todos mais que justos
Os Teus decretos sempre cumprirei
Ó meu Senhor, jamais me desampares.

Salmo 119.9-16 Bet (Genebra)
1.

De que maneira _ o jovem poderá
Sempre guardar bem puro_o seu caminho?
- Observando-o sob_a Tua Lei.
A Ti busquei de coração inteiro
Peço que não me deixes desviar
Nem me_afastar dos Teus bons mandamentos

2.

A fim de que não peque contra Ti
Guardo no coração Tuas palavras
Bendito és Tu, Senhor, bendito és Tu.
Vem me_ensinar os Teus preceitos santos
Meus lábios têm narrado, ó Senhor
Todos os bons juízos da Tua boca.

3.

Nem as riquezas me alegram mais
Que o caminho dos Teus testemunhos.
Nos Teus preceitos eu meditarei
E_aos Teus caminhos eu terei respeito
Nos Teus decretos eu terei prazer
Não hei de me_ esquecer de Tua _ Palavra.

Salmo 119.17-24 Guímel (Genebra)
1.

Sê generoso com o servo Teu,
Pra que eu viva_e cumpra Tua palavra.
A venda dos meus olhos vem tirar,
Da Tu-a lei, que_eu veja_as maravilhas.
Sou peregrino nesta terra, ó Deus:
De mim os Teus mandados não escondas.

2.

A minha alma esmagada_está
Por desejar, constante,_os Teus juízos.
Tu increpaste orgulhosos, maus,
Que se desviam dos Teus mandamentos.
O meu desprezo_e_opróbrio vem tirar:
Tenho guardado os Teus testemunhos.

3.

Príncipes foram juntos se_assentar
E, ao fazê-lo, contra mim falaram
Mas o Teu servo quis considerar,
Sim, quis considerar nos Teus decretos.
Teus testemunhos são o meu prazer
Eles também são os meus conselheiros.

Salmo 122 A (Genebra)
1.

Fiquei alegre quando_ouvi:
“Vamos à Casa do Senhor”.
Pararam, pois, os nossos pés
Às portas de Jerusalém.
Jerusalém, construída_estás
Compacta,_aonde sobem, pois,
As tribos que são de Deus, Senhor.
Tal como_a Israel convém,
Pra graças ao Senhor render,
Ao nome do Senhor dar graças.

2.

Os tronos justos lá estão,
Tronos da casa de Davi.
Orai por paz: “Jerusalem,
Quem te_ama possa prosperar!”
Dentro_aos teus muros, reine paz
Prosperem os palácios teus.
Pelo amor de_amigos e_irmãos
Eu peço: “haja paz em ti!”
Eu sempre buscarei teu bem:
Pelo amor da casa de Deus.

Salmo 124 A (Genebra)
1.

Não fosse Deus, que_o diga Israel
Se_ao nosso lado não viesse_estar
Quando se_ergueram homens contra nós,
Com toda ira vindo sobre nós
Vivos seriamos tragados, pois.

2.

Se o SENHOR não estivesse lá
Águas viriam a nos submergir,
Por sobre_a nossa alma, a correr
Águas impetuosas a passar,
Iriam nossa alma afogar.

3.

Bendito seja Deus, Senhor Javé
Que não nos deu por presa_aos dentes seus
A nossa alma Ele resgatou
Tal como ave que se libertou,
Do laço feito pelo caçador.

4.

A nossa alma Ele resgatou
Tal como ave que se libertou,
Do laço feito pelo caçador.
Nosso socorro_é_o nome do Senhor:
Foi Ele quem a terra e_o céu criou.

Salmo 130 A (Genebra)
1.

Das profundezas clamo
A ti, ó meu Senhor!
Senhor, escuta-me_a voz;
Alerta torna, pois,
O_ouvido_ao meu suplicar
Se_atentas, ó Senhor,
para_as iniquidades,
Quem permanecerá?

2.

Contigo_está o perdão
Que possam Te temer!
Minh’alma O aguarda,
Aguardo o Senhor
Na Sua palavra_espero.
Minh’alma_anseia, pois,
Mais que na alva_os guardas,
Anseia por Javé.

3.

Mais que na alva_os guardas,
Espere Israel:
Espere, sim, no Senhor,
Pois nEle há mercê,
Sim, redenção copiosa.
É Ele_o Redentor
De todo o pecado
Do povo de_Israel.

Salmo 131 B
1.

Não é soberbo_o meu coração
Nem tenho altivo o_olhar
As grandes coisas não vou buscar,
Grandes demais pra mim.

2.

Mas a minh’alma_eu fiz sossegar
Como_um infante_está
Bem desmamado, com sua mãe
Minh’alma_assim está.

3.

Ó Israel, espera em Deus
Espera no Senhor
Desde_o presente, que_agora é,
E para sempre,_Amém.

Salmo 139 B
1.

SENHOR tu me sondas, sabes de mim
Conheces meu sentar, meu levantar
E de longe sondas meu pensar
Estudas meu andar, e_o meu deitar
Sabes meus caminhos meu falar
Antes da palavra pronunciar
Tu me cercas por completo_e pões
Sobre mim a tua mão, SENHOR
Tal conhecimento_é demais
Elevado a mim
É maravilhoso_e além
Do entendimento

2.

Como me_ausentar da face de Deus
Ou do teu santo Espírito fugir?
Se subir aos céus Tu lá estás
Se me deitar no_abismo_estás também
Se eu tomar as asas da manhã
Nos confins dos mares me deter
Inda lá t’ua mão me guiará
Tua destra me sustentará
Se_eu disser que as trevas então
Hão de me encobrir
Ao redor de mim toda luz
Há de ser escura

3.

Nem as trevas são escuras a Ti
Trevas e luz tu julgas como iguais
Pois formaste_o meu interior
Tu me teceste dentro_em minha mãe
Com assombro me formaste_então,

Graças renderei a Ti, SENHOR
Tuas obras admiráveis são
E minh’alma sabe muito bem;
E_os meus ossos viste, SENHOR
Quando oculto fui
Feito,_entretecido tal qual
Como em profundezas.
4.

Tu me viste informe_ainda_SENHOR
E no Teu livro escrito meu viver
Tu determinaste_os dias meus
Sem que houvesse pelo menos um.
Oh, que preciosos para mim
São teus pensamentos, ó SENHOR
Como é grande a soma: se contar
Como grãos de_areia, não tem fim
Ó, que desses cabo, SENHOR,
Do perverso_e mau
Apartai-vos todos de mim
Homens sanguinários

5.

Eles contra Ti rebeldes estão
Falam malícia, inimigos Teus
Não odeio eu quem odeia_a Ti?
Não abomino_os que são contra Ti?
Ódio consumado tenho sim
São, de fato, inimigos meus
Sonda-me, ó Deus, meu coração
Prova-me, conhece_o meu pensar.
Vê se há em mim, ó SENHOR
Um caminho mau
Dá-me direção, ó meu Deus
No caminho_eterno.

Salmo 142 B
1.

Ergo a minha voz, clamo ao SENHOR
Com a minha voz ao SENHOR suplico
Diante dele a queixar-me eu estou
Diante dele exponho a minha aflição
Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito
Tu, então, conheces minha vereda
No caminho que percorro me ocultam armadilhas
Atenta à minha mão direita e vê
Pois não há quem reconheça a mim
Não há nenhum lugar pra meu refúgio
Ninguém que por mim tenha atenção
Alguém que interesse tenha por mim

2.

Meu SENHOR o meu clamor a Ti
Venho dirigir, pois és meu refúgio
Nesta terra dos viventes Tu
És na terra pois a minha porção
Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco
Dos perseguidores meus vem livrar-me
Pois mais fortes do que eu, sim mais fortes todos eles
E da prisão minh’alma vem tirar
Para que ao SENHOR graças eu dê
Graças eu darei ao teu nome santo
E ao redor de mim justos virão
Quando me fizeres todo esse bem.

Hino 01
1.

Se a ti tristeza eu causei, Senhor,
Se a meu exemplo o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos eu não quis andar,
Perdão, Senhor!

2.

Se vão e fútil foi o meu falar;
Se a meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor!

3.

Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo, calmo, sem lutar por ti;
Devendo estar mui firme no labor;
Perdão, Senhor!

4.

Escuta, ó Deus, a minha oração;
E vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador,
Amém, Senhor!

Hino 02
1.

Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
Contemplo a tua imensa criação,
A terra e o mar e o céu todo estrelado
Me vêm falar da tua perfeição.
Então minh’alma canta a ti Senhor
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Então minh’alma canta a ti Senhor
Grandioso és tu, grandioso és tu!

2.

Quando as estrelas, tão de mim distantes,
Vejo as brilhar com vívido esplendor,
Relembro ó Deus, as glórias cintilantes
Que meu Jesus deixou por meu amor.

3.

E quando penso que tu não poupaste
Teu Filho amado por amor de mim,
Meu coração, que nele tu ganhaste,
Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim.

4.

E quando Cristo, o amado meu, voltando
Vier dos céus o povo seu buscar,
No lar eterno, quero, jubilando,
A tua santa face contemplar.

Hino 03
1.

Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

2.

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

3.

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança,
Desfrutarei do Teu rico favor.

Hino 04
1.

Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo!
Com seu poder defende os seus,
Em todo o transe agudo.
Com fúria pertinaz
Persegue satanás
Com ânimo cruel!
Astuto e mui rebel,
Igual não há na terra.

2.

A força do homem nada faz
Sozinho está perdido.
Mas nosso Deus socorro traz
Em Seu filho escolhido.
Sabeis quem é Jesus:
O que venceu na cruz;
Senhor dos altos céus,
E sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3.

Se nos quisessem devorar
Demônios não contados,
Não poderiam dominar
Nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal,
Com seu plano infernal,
Já condenado está!
Vencido cairá;
Por uma só palavra.

4.

De Deus o verbo ficará,
Sabemos com certeza.
E nada nos perturbará
Com Cristo por defesa!
Se temos de perder
Família, bens, prazer
Se tudo se acabar
E a morte nos chegar,
Com ele reinaremos!

Hino 05
1.

Fortalece a tua Igreja,
Ó bendito Salvador!
Dá-lhe tua plena graça,
Oh, renova seu vigor.
Vivifica, vivifica
Nossas almas ó Senhor!

2.

Vem, concede por bondade,
Em perfeita comunhão
A pureza na doutrina,
A constância n’oração.
Purifica, purifica
Nossas mentes, ó Senhor!

3.

Dá amor, fé esperança
Ao rebanho, ó bom Jesus,
A pregar teu Evangelho
E viver n’eterna luz.
Santifica, santifica
Nossas vidas, ó Senhor!

Hino 06
1.

Disposta a mesa, ó Salvador,
Estás presente aqui!
Ministra o vinho, parte o pão,
Tipos, Jesus, de ti.

2.

Juntos, lembramos tua cruz;
Por nós sofreste ali.
Por tua graça divinal,
Vivemos para ti.

3.

Desperta, anima, enleva os teus,
Fazendo-os discernir
Que tu presente, ó Cristo, estás
Teu povo a dirigir.

4.

Na Santa Ceia, ó grande Deus,
Buscamos comunhão
Contigo, nosso Benfeitor,
Com todo vero irmão.

5.

Sabemos que regressarás
Em majestade e luz!
Juiz Supremo, eterno Rei,
Oh! Vem, Senhor Jesus!

CREDO APOSTÓLICO
01. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e
da terra;
02. e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor;
03. que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da
virgem Maria;
04. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado, desceu ao inferno;
05. no terceiro dia ressurgiu dos mortos;
06. subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai TodoPoderoso;
07. donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
08. Creio no Espírito Santo;
09. na santa igreja universal de Cristo, a comunhão dos
santos;
10. na remissão dos pecados;
11. na ressurreição do corpo
12. e na vida eterna. Amém.

CREDO NICENO

01. Cremos em um só Deus, Pai Todo-poderoso, Criador
do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e
invisíveis.
02. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho
de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de
verdadeiro Deus; gerado, não criado, de igual
substância do Pai; por Ele todas as coisas foram feitas.
Por nós, homens, e por nossa salvação, Ele desceu do
céu e se fez carne, pelo Espírito Santo, da virgem
Maria, e se tornou homem. Também por nós, foi
crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
Ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras.
Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e de novo há
de vir, com glória, para julgar os vivos e os mortos, e
seu reino não terá fim.

03. Cremos no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que
procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado; que falou através dos profetas. E
numa só igreja, santa, universal e apostólica.
Confessamos um só batismo para remissão dos
pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida
do século vindouro. Amém.

