
O Senhor deu aos Santos a glória eterna

Mendes de Carvalho

O Senhor deu aos Santos a glória eterna
E a Igreja resplandece com a sua sabedoria.
(Aleluia)

O Caminho de Deus é perfeito,
Ele é o protector dos que n’Ele confiam.
Ele me infundiu coragem
E tornou irrepreenśıvel o meu caminho.

Ele deu aos meus pés a agilidade do veado
E me manteve firme através das montanhas,
Adestrou as minhas mãos para a luta
E retesou os meus braços como um arco de bronze.

Vós me destes o vosso escudo salvador,
A vossa bondade me engrandeceu.
Fizeste-me caminhar a passos largos
E os meus pés nunca vacilaram.

Vós, Senhor, sois a luz da minha lâmpada,
Vós, meu Deus, dissipais as minhas trevas.
Convosco investirei contra os meus inimigos,
Com o meu Deus poderei escalar as muralhas.

Viva o Senhor, bendito seja o meu protector,
Exaltado seja Deus, meu Salvador,
Que me libertou da ira dos meus inimigos
E me livrou dos homens violentos.

Por isso, Senhor, Vos louvarei entre os povos
E cantarei salmos ao vosso nome.
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias
E usa de bondade para com o seu Ungido para sempre.

O Senhor deu aos Santos a glória eterna
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E retesou os meus braços como um arco de bronze.

Vós me destes o vosso escudo salvador,
A vossa bondade me engrandeceu.
Fizeste-me caminhar a passos largos
E os meus pés nunca vacilaram.

Vós, Senhor, sois a luz da minha lâmpada,
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