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Bendito, Bendito o que vem
Em nome do Senhor.
Aplaudi o Senhor, povos de todo o mundo;
Aclamai o Senhor com brados de alegria.
Excelso é o Senhor, excelso e portentoso!
É poderoso Rei, que reina sobre o mundo!
O Senhor concedeu-nos domı́nio sobre os povos,
E pôs aos nossos pés vencidas as nações.
Para nós escolheu nossa bendita herança:
A glória de sermos seu povo bem-amado.
O Senhor Deus se eleva por entre aclamações,
O Senhor Deus se eleva ao som das trombetas.
Cantai ao nosso Deus um salmo de louvor!
Cantai ao nosso Rei um salmo de alegria!
Porque o Senhor é Rei que reina em todo o mundo
Cantai ao Senhor Deus um hino jubiloso!
Deus reina sobre os povos, num trono de justiça,
Todos os reis do mundo juntaram-se ao seu Povo.
Porque ao Senhor pertencem os prinćıpes da terra
Deus é omnipotente no mais alto dos céus.
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