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Cantai, cantai alegremente ao Senhor, nosso Deus.
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar,
É agradável e justo celebra o seu louvor.
O Senhor edificou Jerusalém,
Congregou os dispersos de Israel.
Sarou os corações dilacerados
E ligou as suas feridas.
Ficou o número das estrelas
E deu a cada uma o seu nome.
Grande é o nosso Deus, e todo-poderoso,
É sem limites a sua sabedoria.
O Senhor conforta os humildes
E abate os ı́mpios até ao chão.
Cantai ao Senhor em acção de graças,
Com a ćıtara cantai ao nosso Deus.
Ele cobre de núvens o céu
Faz cair a chuva sobre a terra.
Faz germinar a erva nos montes
E as plantas que servem ao homem.
Dá alimento aos animais
E às aves o que lhe pedem.
Não é o vigor do cavalo que Lhe agrada
Nem a força do homem.
Agradam ao Senhor aqueles que o temem
E confiam na sua bondade.
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É agradável e justo celebra o seu louvor.

O Senhor edificou Jerusalém,
Congregou os dispersos de Israel.

Sarou os corações dilacerados
E ligou as suas feridas.

Ficou o número das estrelas
E deu a cada uma o seu nome.
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Dá alimento aos animais
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