ÓRGÃO SINFÓNICO DA CATEDRAL DE VILA REAL
Programação concertística mensal 2019

Sexta-feira 15 de Novembro de 2019 - 21:00
CONCERTO DE ÓRGÃO
Palavra e música (II)

Organista titular: Giampaolo Di Rosa (Itália/Portugal)

PROGRAMA
Improvisação sobre o Salmo 145 (144)
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei
Exaltarei a tua grandeza, ó meu rei e meu Deus;
hei-de bendizer o teu nome para sempre.
Todos os dias te bendirei;
louvarei o teu nome para sempre.
O SENHOR é grande e digno de todo o louvor;
a sua grandeza é insondável.
Cada geração contará à seguinte o louvor das tuas obras
e todos proclamarão as tuas proezas.
Anunciarão o esplendor da tua majestade
e eu meditarei sobre as tuas maravilhas.
Eles contarão o poder das tuas obras
e eu proclamarei a tua grandeza.
Assim celebrarão a memória da tua imensa bondade
e glorificarão a tua justiça.
O SENHOR é clemente e compassivo,
é paciente e misericordioso.
O SENHOR é bom para com todos;
a sua ternura repassa todas as suas obras.
Louvem-te, SENHOR, todas as tuas criaturas;
todos os teus fiéis te bendigam.
Dêem a conhecer a glória do teu reino
e anunciem os teus feitos poderosos,
para mostrar aos homens as tuas proezas
e o esplendor glorioso do teu reino.

O teu reino é um reino para toda a eternidade
e o teu domínio estende-se por todas as gerações.
O SENHOR ergue todos os que caem
e reanima todos os abatidos.
Todos têm os olhos postos em ti,
e, a seu tempo, Tu lhes dás o alimento.
Abres com largueza a tua mão
e sacias os desejos de todos os viventes.
O SENHOR é justo em todos os seus caminhos
e misericordioso em todas as suas obras.
O SENHOR está perto de todos os que o invocam,
dos que o invocam sinceramente.
Ele realiza os desejos dos que o temem,
escuta os seus gemidos e salva-os.
O SENHOR protege todos os que o amam,
mas extermina todos os ímpios.
Cante a minha boca os louvores do SENHOR,
e todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre!
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