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SALMO 103
Letra: Comissão Brasileira de Salmodia
Música: melodia Hino “Remido” nº 301 HCC (Fanny Jane Crosby; Aubrey Lee Butler)

D
F#m
Bm
(1) Bendize ao SENHOR, ó minha alma,
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E tu....do que existe em mim bendiga,
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pois seu nome é santo. (2) Bendize, ó minha alma, ao SENHOR.
G Em F#m D
Bm
E
A A7
Dos seus benefí...cios não_te esqueças de nem um só.
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(3) É E...le quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões.
Quem sara de todas as tuas
doenças. Tua vida da cova (4) salva
e a tua cabeça coroa graça e amor.
(5) Quem tua velhice cumula de bens a fartar
de sorte que tua mocidade como águia se renovará.
(6) Justiça_o SENHOR executa
e julga a todos os oprimidos.
(7) Ao servo Moisés, seus caminhos Deus manifestou.
Seus feitos notáveis ao Israelitas mostrou.
(8) Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão.
(9) Pra sempre sua ira o SENHOR
(10) não conserva, nem censura para sempre.
Não tem nos tratado conforme_o nosso transgredir.
Nem nos retribui pois consoante requer nosso mal
(11) Deus ama_ao qu_ o teme tal qual a terra_se alteia o céu.
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(15) E quanto_o oriente e_o ocidente se distam,
assim Deus de nós afasta
os nossos pecados (13) tal pai que do filho tem dó.
Assim dos que o temem demonstra o SENHOR compaixão,
(14) pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó.
(15) Os dias do homem comparam-se
à relva. Assim como a flor do campo,
o homem floresce, (16) mas desaparece também.
Mas murcha ao vento que nela soprando está.
Daí em diante não mais se conhece qual é seu lugar.
(17) Desde eternidade a_eternidade
a misericórdia segue
a todos que o temem. Justiça sobre as gerações
(18) a todos que guardam o pacto firmado por Deus
e para_os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também.
(19) Nos céus Deus estabeleceu o Seu
trono; seu reino domina tudo.
(20) E todas as hostes de anjos a Deus bendizei.
Graciosos em força, que sua Palavra cumpris
e, às ordens de Deus, todas elas, à risca, sim, executais.
(21) E vós, os exércitos seus,
bendizei ao SENHOR; vós, os seus ministros,
que Sua vontade fazeis. (22) Bendize ao SENHOR
vós, todas as obras, em todo lugar bendizei,
E_em todo domínio de Deus, sim, bendize, ó minha alma, ao SENHOR.

