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SALMO 42b 

Letra: Comissão Brasileira de Salmodia; 
 

Verso 1 Como a corça suspira no rio beber, 

 a minha alma suspira por Ti, ó meu Deus. 

 Do Deus vivo minha alma tem sede de Deus. 

 Quando perante Ele estarei? 

 Dia e noite meu choro tem sido meu pão, 

 pois a mim dizem sempre: 

 “Teu Deus, onde está?” 

 Destas coisas me lembro e minha alma  

 em mim se derrama de como eu passava  

 com o povo, conduzindo-o à Casa de Deus. 

 

Verso 2 Entre gritos alegres e o povo a louvar 

 caminhava em festa com a multidão. 

 Por que estás abatida, ó minha alma?  

 Por que dentro em mim perturbada estás? 

 Pois ainda ao meu Deus, meu Auxílio, 

 louvor hei de dar.  

 Ó minha alma, espera em Deus. 

 Sinto dentro de mim abatido o meu ser 
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 e no monte Hermom de Ti lembro  

 nas terras do Jordão, no outeiro em Mizar. 

 

Verso 3 Um abismo está, outro abismo a chamar 

 Ao fragor das Tuas águas em queda correr. 

 Tuas ondas e vagas passaram, SENHOR, 

 todas elas cobriram meu ser. 

 Mas de dia o SENHOR me concedeu mercê.  

 E de noite comigo está Seu louvor 

 Uma prece ao SENHOR da minha vida, 

orarei 

 Digo a Deus, minha Rocha: “por que me  

 Ouvidaste e me tens esquecido, ó 

SENHOR?” 

 

Verso 4 Por que hei de andar em lamento e 

opressão sob a mão de inimigos e os ossos 

ao pó? 

 Adversários me insultaram, repetem sem 

fim 
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 Dizem: “Deus, o teu Deus, onde está?” 

 Por que estás, ó minha alma, abatida em 

mim? 

 Pertubada, por que dentro em meu 

coração? 

 Inda hei de louvores a Deus dirigir 

 Esperança em Deus, ó minha alma, mantém,  

 pois meu auxilio e meu Deus é o SENHOR. 

 


