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SALMO 140b
Letra: Comissão Brasileira de Salmodia
Música: melodia cântico “Deus, somente Deus” (Phill Mchugh/Vencedores por Cristo)
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1. Livra-me, Senhor, do homem mau e que violência faz
F#m F#m/E B/D#

E

B/D# A/C#

Bm7 F#m/A G E7

2. Cujo coração maquina males e contendas vive a planejar
A

D/F#

E/G# E

E/D A/C#
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3. Como a da serpente a sua língua afiada está
F#m F#m/E B/D# E
B/D# A/C# Bm7 E4 E
D/A A D/E
Sob os lábios tem veneno de áspide mortal, Senhor, ó guarda-me
A
B/A
E/G# E
A/C#
D
D#º E4 E

4. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preservando a mim
E/D
A/C#
E/B
F#/A# F#
Do homem violento, os quais se empenham por
Bm7 E7
A (D/E)
meus passos desviar.
5. Os soberbos ocultaram armadilhas contra mim
Corda, redes e ciladas no caminho colocaram contra mim
6. Digo ao meu Senhor: Tu és meu Deus, acode o meu
Clamor (7) és minha forte salvação,
A minha proteção no dia em que eu lutar
8. E_ao perverse, ó Deus, não venhas seus desejos attender
Que não se realize o mau desígnio do
seu coração, Senhor.
9. Quanto aos me cercam e o cabeça que se opõe a mim
Cubro-s a maldadde dos seus lábio (10) caiam brasas vivas sobre os tais
E_ao fogo atirados e_Aos abismos todos juntos vão
Para que não mais consigam se erguer, não possam mais se levanter
11. E_o caluniador na terra não se estabelecerá
Ao homem violento, com golpe sobre golpe
o mal perseguirá.
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12. E_o Senhor, eu sei, do oprimido a causa manterá
E_o direito do necessitado eu seu que Deus também preservará
13. E_assim rednerão, os justos, ao teu nome a gratidão
Elevando ações de graças sempre em tua presença assim habitarão
E_assim renderão ações de graças ao teu nome, ó Deus
E_assim os homem justos em tua_presença sempre
e sempre habitarão

