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Salmo 23
A felicidade de termos o
SENHOR como nosso pastor
Sl 23:1 Salmo de Davi. O SENHOR é o meu pastor, nada
me faltará.
Sl 23:2 Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranqüilas.
Sl 23:3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da
justiça, por amor do seu nome.
Sl 23:4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a
tua vara e o teu cajado me consolam.
Sl 23:5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos
meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu
cálice transborda.
Sl 23:6 Certamente que a bondade e a misericórdia me
seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa
do SENHOR por longos dias.
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Capitulo 24
Sl 24:1 Salmo de Davi. Do SENHOR é a terra e a sua
plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Sl 24:2 Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou
sobre os rios.
Sl 24:3 Quem subirá ao monte do SENHOR, ou quem
estará no seu lugar santo?
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Sl 24:4 Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura
enganosamente.
Sl 24:5 Este receberá a bênção do SENHOR e a justiça do
Deus da sua salvação.
Sl 24:6 Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles
que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. (Selá.)
Sl 24:7 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Sl 24:8 Quem é este Rei da Glória? O SENHOR forte e
poderoso, o SENHOR poderoso na guerra.
Sl 24:9 Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Sl 24:10 Quem é este Rei da Glória? O SENHOR dos
Exércitos, ele é o Rei da Glória. (Selá.)
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