
103 (102) HINO AO DEUS DE AMOR (Sir 18,8-14) 
Este salmo tem o espírito e a ressonância de um hino em honra de Deus, além de 
um estilo muito pessoal e íntimo. O atual texto pode ter nascido de um salmo de 
ação de graças individual. De facto, este salmo representa um hino de louvor a 
Deus pelo seu amor eterno e cuidadoso, um verdadeiro "Te Deum" do AT. 
 
1De David. 
 
Bendiz, ó minha alma, o SENHOR,  
e todo o meu ser louve o seu nome santo. 
2Bendiz, ó minha alma, o SENHOR,  
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
3*É Ele quem perdoa as tuas culpas  
e cura todas as tuas enfermidades. 
4*É Ele quem resgata a tua vida do túmulo  
e te enche de graça e de ternura. 
5*É Ele quem cumula de bens a tua existência  
e te rejuvenesce como a águia. 
 
6O SENHOR defende, com justiça, 
o direito de todos os oprimidos. 
7*Revelou os seus caminhos a Moisés 
e as suas maravilhas aos filhos de Israel. 
8*O SENHOR é misericordioso e compassivo,  
é paciente e cheio de amor. 
9Não está sempre a repreender-nos,  
nem a sua ira dura para sempre.  
10*Não nos tratou segundo os nossos pecados,  
nem nos castigou segundo as nossas culpas.  
11Como é grande a distância dos céus à terra,  
assim são grandes os seus favores para os que o temem. 
12*Como o Oriente está afastado do Ocidente,  
assim Ele afasta de nós os nossos pecados. 
13*Como um pai se compadece dos filhos,  
assim o SENHOR se compadece dos que o temem. 
14*Na verdade, Ele sabe de que somos formados;  
não se esquece de que somos pó da terra. 
 



15Os dias dos seres humanos são como a erva:  
brota como a flor do campo, 
16mas, quando sopra o vento sobre ela,  
deixa de existir e não se conhece mais o seu lugar. 
 
17Mas o amor do SENHOR é eterno para os que o temem  
e a sua justiça chega até aos filhos dos seus filhos, 
18para os que guardam a sua aliança  
e se lembram de cumprir os seus preceitos. 
19O SENHOR estabeleceu nos céus o seu trono  
e o seu reino estende-se a tudo o que existe. 
 
20*Bendizei o SENHOR, todos os seus anjos,  
poderosos mensageiros, que cumpris as suas ordens,  
sempre dóceis à sua palavra. 
21Bendizei o SENHOR, todo o seu exército de astros,  
que sois seus servos e executores da sua vontade. 
22Bendizei o SENHOR, todas as suas obras,  
em todos os lugares do seu domínio.  
Bendiz, ó minha alma, o SENHOR! 
 


