
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em viagem com Scarlatti 
 

Concerto na Igreja de Santa Eufémia, 
em Penela 

12 de dezembro 2015  
Pelas 16 horas 



Domenico Scarlatti (1685-1757) 

1. Te Deum 

Stabat Mater 

2. Stabat Mater 
3. Cujus animam gementem 
4. Quis non posset contristari 
5. Eja Mater, fons amoris 
6. Sancta Mater, istud agas  

 
Da Ópera Tolomeo e Alessandro (Ed. Alan Curtis) 
 
7. Dueto Seleuce e Dorisbe: Ma quando mai dovranno  Ernestine Smulders e Saskia 

Sombeek 
8. Araspe: rec. Vado e ária Vezzosi lumi  Jeannette Mulder 
9. Ária Seleuce: Non son le pene mie  Ernestine Smulders 

 
Stabat Mater 

10. Fac me vere tecum flere 
11. Juxta crucem  

Da Ópera Tolomeo e Alessandro (Ed. Alan Curtis)  

12. Ária Alessandro: Pur sento  Maria van Oosterhout 
13. Dueto Tolomeo e Seleuce: Empia man  Ernestine Smulders e Janneke van Vucht 
14. Rec. acc. Tolomeo: Ma tu, consorte amata  Janneke van Vucht 
15. Ária Tolomeo: Stille amare  Janneke van Vucht 

 
Stabat Mater 

16. Inflammatus Solistas: Tenor Paul van den Hoek, Soprano Janneke van Vucht 
17. Fac ut animae donetur paradisi gloria 
18. Amen  Solistas: Tenor Michiel Westenberg, Soprano Sandrine Ghara 

Laetatus sum 

19. Laetatus sum Solistas: Soprano Kitty Jansen, Contralto Margot Kalse 
20. Loquebar  
21. Gloria Patri (adágio) 

 

 

 



O Coro Projeto Key2Singing dirigido por Margot Kalse 
 
Sopranos:  Sandrine Ghara, Kitty Jansen, Toke de Kroon, Jeannette Mulder,  

Maria van Oosterhout, Ernestine Smulders, Marianne Wagner,  
Koosje van der Weij, Janneke van Vucht. 

Contraltos:   Marijke Janssens, Marian van Roosmalen, Saskia Sombeek,  
Anne Stroomer-van Wijk. 

Tenores:  Paul van den Hoek, Michiel Westenberg 
Baixos:  André Bruggeling, Dominic Doyle, Xavier Lobao, Harry Stroomer 
 
Paulo Bernardino   Órgão 
Earl Christie   Teorba 
 

A Fundação Key2Singing, de Leiden, Holanda, foi fundada em 2010 com o objetivo de promover 
a arte do canto no sentido mais lato do termo. Aspiramos a organizar e trazer para o palco projetos 
importantes. Inerente ao nosso método de trabalho é a cooperação a um nível elevado entre experientes 
cantores amadores e músicos profissionais e outros artistas criativos. 

O aspeto educacional desta cooperação tem um papel muito importante e é levado a cabo mediante, por 
exemplo, ateliers especializados e master classes. Fazemos as nossas próprias investigações sobre 
fontes e manuscritos originais e sobre as técnicas vocais utilizadas para estilos específicos de atuação, 
tais como estilos de canto gregoriano (e outros), ópera barroca, espirituais negros, etc. Publicamos 
também CDs e partituras especializadas. 

Pode encontrar mais informação sobre as nossas atividades, em inglês e holandês, na nossa 
página: www.key2singing.nl 

Cantora e maestra Margot Kalse  
sente-se à vontade tanto na música antiga como na clássica, romântica e moderna. Canta muitos 
estilos, desde o gregoriano ao repertório contemporâneo, tanto como solista como em 
ensembles. É também conhecida como dirigente da Trigon, ensemble vocal para música 
clássica medieval, ganhador da International Young Artist's Presentation, em Antuérpia, em 
1998. Com o Trigon, Margot atua amiúde em festivais europeus de música antiga, tais como o 
Holland Festival de Música Antiga, em Utreque, o Festival de Música Sacra, em Maastricht, o 
Festival da Flandres, e o Festival de Brezice, na Eslovénia. Dirige igualmente o ensemble 
Sospiro que, entre outras coisas, apresentou um programa em volta de Luzzasco Luzzaschi no 
Festival da Flandres, em Antuérpia. 

Como solista mezzo-contralto, Margot Kalse dá concertos com um repertório amplo e 
multifacetado, desde a música medieval à música contemporânea. Canta em inglês, francês, 
italiano, alemão, latim, neerlandês, espanhol, português, russo e norueguês. Juntamente com a 
pianista Anna Yedigaryan, Margot dá recitais de Lieder. 

Com Trigon, lançou o CD Music for Candlemas (gregoriano e polifonia do séc. XIII, 
Passacaille n.º 932) e Songs of Peace and Consolation (Aliud Records ACD BE 064-2). Com 
Elly van Munster (Duo Seraphim) gravou o CD O muse, comt nu voort, Dutch Songs of Love 
and Freedom 1550-1750, editado pela Aliud Records (ACD HJ 040-2). 

Margot editou o livro Liederen van licht en troost, Gregoriaans en Moderne Devotie in de Lage 
Landen (Canções de Luz e Consolo, Gregoriano e Devoção Moderna nos Países Baixos), uma 
seleção de canções numa edição manuscrita, com introdução. Para mais informações, veja e 
ouça: www.margotkalsevocaal.nl 



Earl Christy, teorba 
Earl Christy situa-se na vanguarda de uma nova geração de alaudistas que pretendem re-acordar 
a música e o estilo de compositores e eras desde há muito negligenciados. Os seus concertos de 
alaúde deleitaram públicos tanto na Europa com na América do Norte.  

Muitas das suas atuações introduziram música de manuscritos nunca antes tocados nos tempos 
modernos. Como especialista do alaúde barroco e da sua música, Earl conduziu investigações 
extensivas em arquivos e bibliotecas por toda a Europa e ajudou a trazer à luz, através de 
publicações em revistas especializadas, muitos aspetos do alaúde que durante muito tempo 
ficaram esquecidos. Os seus artigos e edições musicais foram publicados pela Musica 
Repartita, The American Lute Society e a The Lute and Early Guitar Society of Japan. Como 
compositor, explorou na sua música os limites técnicos do instrumento no enquadramento da 
linguagem musical do séc. XVIII.  

O seu mais recente CD Neue Lautenfruchte tem colhido elogios e admiração amplos tanto de 
críticos como de ouvintes. Com duas novas composições para alaúde barroco da autoria de Earl 
Christy, Neue Lautenfruchte ilustra as qualidades e o entendimento que o músico procura. 

Paulo Bernardino, órgão 
Maestro, compositor, organista, pianista e investigador. Licenciado em Engenharia 
Electrotécnica pela Universidade de Coimbra (1998) e em Música Sacra pela Universidade 
Católica Portuguesa – Porto (2003). 

Enquanto compositor é representado pelas edições mpmp, possuindo obras que contemplam 
diversos conjuntos instrumentais e/ou vocais. Atualmente é doutorando em Direcção Coral na 
Universidade de Aveiro, pertence ao Coro Casa da Música (formação sinfónica), é maestro do 
Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra (2006) bem como do Choral Polyphónico João 
Rodrigues de Deus – Penela (2013). 

Professor na Escola Diocesana de Música Sacra de Coimbra desde 1994, tem desempenhado 
desde então as funções de organista da Sé Catedral de Coimbra, sendo nomeado em Março de 
2002 organista titular dessa mesma Catedral. Foi nomeado também em Outubro de 2007 
organista titular da Capela da Universidade de Coimbra. Desde Dezembro de 2010 é Vice-
Presidente da Associação Musical Pro Organo (AMPO). 

Realizando concertos, quer a solo, quer como acompanhador, em Portugal e no estrangeiro, 
lançou recentemente o CD Órgão +, promovido pela Reitoria da Universidade de Coimbra. 

  



A música vocal de Domenico Scarlatti 

Giuseppe Domenico Scarlatti nasceu em Nápoles a 26 de Outubro 
de 1685, sexto dos dez filhos de Alessandro Scarlatti e de Antonia 
Anzalone. Na altura, o pai Alessandro era já um compositor 
famoso. Não sabemos ao certo quem ensinou música a Domenico. 
Talvez tenha sido Francesco Gasparini, Bernardo Pasquini ou 
mesmo Antonio Vivaldi durante a temporada que passou em 
Veneza. 

O pai Alessandro foi por algum tempo nomeado diretor musical da 
basílica de Santa Maggiore, em Roma, e neste período Domenico 
foi o seu assistente entre 1708 e 1709.  

Quando estava em Roma, Domenico entrou ao serviço da Corte da rainha polaca Maria Casimira de la 
Grange d’Anguien, que na altura se encontrava exilada na cidade. Compôs várias obras musicais para a 
rainha, entre as quais a ópera Tolomeo e Alessandro ovvero La corona disprezzata (1711). Em 1713, 
Domenico foi nomeado assistente-diretor musical da Cappella Giulia da Igreja de S. Pedro, em Roma, 
assumindo no ano seguinte o cargo de diretor musical. É possível que tenha escrito o seu Stabat Mater 
em dez partes para a Cappella. No período em que Domenico trabalhava e estudava em Roma, escreveu 
um número notável de obras vocais e orquestrais, para clientes tanto seculares como eclesiásticos. Para 
além disso, Domenico parece ter sido um cravista dotado. Foi nestes anos que travou conhecimento e 
amizade com G. F. Händel que passava uns anos na Itália. O cardeal Ottoboni encorajou os dois músicos 
a entrar num duelo musical entre si que resultou em Scarlatti ser declarado o melhor cravista e Händel 
o melhor organista. Os dois compositores tinham um grande respeito um pelo outro.  

Em finais de 1719, Domenico partiu da Itália. Foi nomeado diretor musical da Corte de Dom João V, 
em Lisboa, onde ensinou música à Infanta Maria Bárbara e ao irmão Dom António. Maria Bárbara 
mostrou grande talento como cravista. Foi em Portugal que Scarlatti compôs os seus Te Deum e Laetatus 
sum que interpretamos hoje para si. 

A Infanta Maria Bárbara foi mais tarde dada em casamento a Fernando VI, príncipe herdeiro de 
Espanha, e levou Domenico consigo para a Corte espanhola. Domenico compôs muitas obras em 
Espanha, entra as mais notáveis um grande número de sonatas. Estas, felizmente, ficaram preservadas 
porque D. Maria Bárbara as entregou ao castrato Carlo Broschi, mais conhecido como Farinelli, que as 
levou consigo para a Itália. Muitas das suas outras obras vocais e orquestrais perderam-se na enorme 
destruição em Lisboa provocada pelo grande terramoto de 1755. Quantas obras de Domenico Scarlatti 
se perderam para sempre é difícil dizer. Algumas podem ter sobrevivido em coleções privadas ou 
bibliotecas. Temos conhecimento de muitas obras vocais, sobretudo óperas, cujas partituras se 
perderam. Os libretos destas óperas continuaram intactos e temos a certeza de que as composições 
musicais existiram e sabemos exatamente onde e quando foram interpretadas e por quem. No que diz 
respeito à ópera Tolomeo e Alessandro, só era conhecida a existência da partitura do primeiro ato até a 
ópera integral ter sido descoberta numa coleção privada na Inglaterra. A perda de grande parte das 
suas composições é provavelmente uma das razões pelas quais as sonatas de Scarlatti vieram a ser as 
suas obras mais conhecidas. O papel de Farinelli no salvamento das sonatas foi sem dúvida crucial 
para este efeito.  

Domenico morreu, em Madrid, a 23 de julho de 1757.  



Ambos os manuscritos, do Te Deum e do Laetatus sum que executamos hoje, são conservados no Museu-
Biblioteca da Casa de Bragança, no Paço Ducal, em Vila Viçosa. Esta versão do Te Deum nunca antes 
foi publicada e tivemos a oportunidade de usá-la para fazer a nossa transcrição. Estamos muito 
agradecidos à Dra. Maria de Jesus Monge, diretora do Museu-Biblioteca do Paço Ducal, que nos 
facultou facsimilés dos manuscritos. Estamos muitíssimo contentes por termos tido a oportunidade de 
interpretar esta música em Vila Viçosa, no local onde se conservam os manuscritos. 

O especialista em música barroca Alan Curtis estava já a trabalhar há alguns anos numa edição de 
Tolomeo e Alessandro. Pedimos-lhe para fazer uma versão abreviada para nós. Foi provavelmente o 
ultimo trabalho que fez sobre a música de Scarlatti, pois faleceu inesperadamente em casa, em Florença, 
a 15 de julho de 2015. Dedicámos o nosso CD desta música verdadeiramente fantástica ao Alan, um 
grande pioneiro e líder no campo da execução de música barroca e um músico fabuloso. 

Margot Kalse (tradução portuguesa Arie Pos) 

 

Página de rosto do manuscrito original do Te Deum de Domenico Scarlatti. 
MS A.M. B-CXIII-6, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, Paço Ducal, Vila Viçosa, Portugal



[1] Te Deum laudamus Português
Te Deum laudamus:  
te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. 
Tibi omnes Angeli; 
tibi caeli et universae Potestates; 
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce 
proclamant: 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae 
tuae. 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
Te Prophetarum laudabilis numerus, 
Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur 
Ecclesia, 
Patrem immensae maiestatis: 
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
Tu Rex gloriae, Christe.  
Tu Patris sempiternus es Filius 
 
Tu ad liberandum suscepturus hominem,  
non horruisti Virginis uterum. 
 
Tu, devicto mortis aculeo,  
aperuisti credentibus regna caelorum. 
 
Tu ad dexteram Dei sedes,  
in gloria Patris 
Iudex crederis esse venturus. 
 
 
Te ergo quaesumus, famulis tuis subveni: 
quos pretioso sanguine redemisti. 
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria 
numerari. 
 
Salvum fac populum tuum, Domine,  
et benedic hereditati tuae. 
Et rege eos,  
et extolle illos usque in aeternum. 
Per singulos dies benedicimus te; 
Et laudamus nomen tuum in saeculum,  
et in saeculum saeculi. 
 
Dignare, Domine, 
die isto sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri Domine,  

A Ti, Deus, louvamos, 
A Ti, Senhor, confessamos. 
A Ti, Pai Eterno, toda a terra venera. 
A Ti, todos os anjos;  
A Ti os céus e todas as potestades; 
A Ti querubins e serafins aclamam sem 
cessar: 
 
Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus dos exércitos. 
Cheios estão céu e terra da majestade de 
tua glória. 
A Ti o glorioso coro dos apóstolos, 
A Ti a venerável multidão dos profetas, 
A Ti a legião dos mártires, louvam. 
A Ti, pela orbe terrestre,  
louva a Santa Igreja,  
Pai de imensa majestade: 
Ao teu venerado, verdadeiro e único Filho; 
E também ao Santo Espírito Consolador. 
Tu és Rei da glória, o Cristo. 
Tu, do Pai és Filho sempiterno. 
 
Tu, ao tornar-te homem, para libertar o 
homem, não desdenhaste o seio da Virgem. 
 
Tu, vencendo o aguilhão da morte, 
abriste aos fieis o reino dos céus. 
 
Tu, à direita de Deus Te sentas,  
na glória do Pai. 
Como Juiz, cremos que regressarás. 
 
 
Rogamos-te, pois, que teus servos socorras: 
aqueles que com precioso sangue redimiste. 
Faze com que os teus santos na glória sejam 
contados. 
 
"Salve o teu povo, Senhor,  
e abençoa os teus herdeiros. 
E dirija-os  
e engrandece-os para sempre. 
Todos os dias te bendizemos; 
E louvamos teu nome eternamente,  
por todos os séculos dos séculos. 
 
Digna-te, Senhor,  
neste dia, guardar-nos sem pecado. 
Tem piedade de nós, Senhor, 



miserere nostri. 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 
 
In te, Domine, speravi: non confundar in 
aeternum. 
 

tem piedade de nós. 
Faça-se a tua misericórdia sobre nós, 
Senhor, 
do modo como a esperamos em Ti. 
 
Em Ti, Senhor, esperarei: que eu não seja 
jamais confundido. 
 

  
Stabat Mater  
[2] 
Stabat mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa, 
Dum pendebat filius. 

[2] 
Em pé, a Mãe dolorosa, 
chorando junto à cruz 
da qual pendia seu Filho. 

[3] 
Cuius animam gementem 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius. 
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater unigeniti, 
Quae maerebat et dolebat 
Et tremebat, pia mater, cum videbat 
Nati poenas incliti.  
Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
In tanto supplicio? 

[3] 
Cuja alma gemente, 
entristecida e dolorida 
por causa da espada que a atravessava 
Oh, que triste e aflita ela estava, 
a mãe bendita 
do Unigenito! 
Como suspirava e gemia 
e tremia a Mãe Piedosa, ao ver 
os sofrimentos de seu divino Filho. 
Que homem não choraria 
se visse a Mãe de Cristo 
em tamanho suplício? 

[4] 
Quis non posset contristari, 
Christi matrem contemplari 
Dolentem cum filio? 
Pro peccatis suae gentis 
Vidit Iesum in tormentis 
Et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem natum 
Moriendo desolatum 
Dum emisit spiritum. 

[4] 
Quem não se entristeceria 
ao contemplar a Mãe de Cristo, 
condoída com seu filho? 
Pelos pecados de seu povo, 
ela viu Jesus em tormentos 
e submetido aos flagelos. 
Viu seu doce rebento 
morrendo abandonado 
quando entregou seu espírito. 

[5] 
Eia mater fons amoris,  
Me sentire vim doloris 
Fac ut tecum lugeam.  
Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum,  
Ut sibi complaceam. 

[5] 
Eia, mãe, fonte de amor, 
faz-me sentir tanto as dores 
que eu possa chorar contigo. 
Faz que arda meu coração 
de amor por Cristo Deus, 
para se compadecer. 

[6] 
Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 
Tui nati vulnerati 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas mecum divide! 

[6] 
Santa Mãe, faze isto: 
que as chagas do crucificado 
sejam impressas em meu coração. 
As feridas de teu filho,  
que por mim padeceu as penas, 
divide comigo! 



  
Árias selecionadas da ópera Tolomeo e 
Alessandro de D. Scarlatti 

 

[7] 
Dueto de Seleuce e Dorisbe: 
Ma quando mai dovranno 
le pene terminar? 
Se stanco è già l’affanno 
di tanto sospirar. 

[7] 
 
Mas quando terminarão 
As nossas penas? 
A nossa angústia se cansou 
De tanto suspirar. 

[8] 
Ária de Araspe: 
Vezzosi lumi 
a vagheggiarvi 
ritornerò. 
Siete i miei numi: 
voglio adorarvi 
finché potrò. 

[8] 
 
Lindos olhos, 
voltarei 
para vos contemplar. 
Sóis os meus deuses: 
Desejo adorar-vos 
Enquanto posso. 

[9] 
Ária de Seleuce: 
Non son le pene mie 
quelle ch’io sento 
Non soffre molto un core,  
s’è suo tutto il dolore;  
la pena di chi s’ama è un gran tormento. 

[9] 
 
Não são minhas as dores 
Que sinto. 
Um coração não sofre muito 
Se toda a dor é apenas sua; 
A dor do amado é uma grande tortura. 

  
Stabat Mater   
[10] 
Fac me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 

[10] 
Faz-me verdadeiramente chorar contigo, 
sofrer com o crucificado 
enquanto eu viver. 

[11] 
Iuxta crucem tecum stare 
Te libenter sociare 
In planctu desidero. 
Virgo virginum praeclara, 
Mihi iam non sis amara, 
Fac me tecum plangere. 
Fac ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem 
Et plagas recolere. 
Fac me plagis vulnerari, 
Cruce hac inebriari 
Ob amorem filii.  

[11] 
Quero estar contigo junto à cruz 
e, de boa vontade, 
associar-me ao teu pranto. 
Virgem das virgens preclara, 
não sejas amarga comigo 
faz-me contigo chorar. 
Faz que eu traga a morte de Cristo, 
que eu participe de sua paixão 
e que venere suas chagas. 
Faz me ferido pelas chagas, 
pela cruz embriagado 
de amor pelo teu Filho. 

Árias seletas da Ópera Tolomeo e 
Alessandro, de Scarlatti 

 

[12] 
Ária de Alessandro: 
Pur sento (oh Dio)  
che l’alma 
in calma  

[12] 
 
Sinto (ô Deus)  
Que a minha alma 
Em paz 



ancor non sta. 
D’Elisa il bel sembiante 
vorrebbe tutt’amante 
seguire, 
ma poi fuggire 
la sua crudeltà. 

Ainda não pode estar. 
Seguiria 
O belo rosto de Elisa, 
Com todo o seu amor, 
Mas depois 
Fugiria da sua crueldade. 

[13] 
Dueto de Tolomeo e Seleuce:  
Empia man ci divide. 
Addio per sempre!  
Addio, mio bene, addio!  
Deh, perché non m’uccide, 
S’io ti perdo, o mia vita, 
il dolor mio? 

[13] 
 
Uma mão ímpia separa-nos. 
Adeus para sempre! 
Adeus, meu amor, adeus! 
Ai, se tenho de perder-te, 
Minha vida, 
Por que o desespero não me mata? 

[14] 
Tolomeo: Rec. Acc. 
Ma tu, consorte amata, 
non pianger, no,  
mentre ch’io lieto spiro; 
basta che ad incontrar l’anima mia,  
quando uscirà dal sen,  
mandi un sospiro, 
che a quel sospiro unita   
l’alma mia sen verrà dove tu sei,  
e forse viverà nella tua vita. 

[14] 
 
Mas tu, consorte amada, 
Não chores, não, 
Quando eu morro feliz; 
Basta que, ao encontrar o meu espírito, 
Quando sair do meu peito, 
Soltas um suspiro, 
Pois unida com este suspiro, 
A minha alma voará onde quer que vás, 
E talvez continue a viver na tua vida. 

[15] 
Tolomeo: Ária: 
Stile amare, 
il mio labbro costante 
tutte in sé già vi prende a libar. 
E ha timor che la 
mano tremante 
una sola ne possa versar.  

[15] 
 
Gotas amargas, 
Os meus lábios constantes 
Estão prontos para saborear-vos todas. 
Mas eles receiam que 
A minha mão tremente 
Possa verter uma única. 

  
Stabat Mater   
[16] 
Inflammatus et accensus, 
Per te virgo sim defensus 
In die iudicii. 
Fac me cruce custodiri, 
Morte Christi praemuniri, 
Confoveri gratia. 
Quando corpus morietur 

[16] 
Inflamado e abrasado, 
que eu seja defendido por ti ó Virgem, 
no dia do Juízo. 
Faz-me ser guardado pela cruz,  
fortalecido pela morte de Cristo 
e confortado pela graça. 
Quando meu corpo morrer,  
 

[17] 
Fac ut animae donetur 
Paradisi gloria. 
Amen. 

[17] 
faz que minha alma alcance 
a glória do paraíso. 
Amén. 

[18] 
Amen 

[18] 
Amén. 



  
Laetatus sum 
[19] 
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:  
In domum Domini ibimus.  
Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, 
Jerusalem.  
 
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: cujus 
participatio ejus in idipsum.  
 
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus 
Domini: testimonium Israël, ad confitendum 
nomini Domini.  
 
Quia illic sederunt sedes in judicio, sedes 
super domum David.  
 
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem,  
et abundantia diligentibus te.  
 
Fiat pax in virtute tua, et abundantia in 
turribus tuis.  
[20] 
Propter fratres meos et proximos meos, 
loquebar pacem de te.  
 
Propter domum Domini Dei nostri,  
quaesivi bona tibi.  

 
[19] 
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à 
casa do Senhor. 
Os nossos passos se detêm dentro das tuas 
portas, ó Jerusalém! 
 
Jerusalém, que és edificada como uma 
cidade compacta, 
 
aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor, 
como testemunho para Israel, a fim de 
darem graças ao nome do Senhor. 
 
Pois ali estão postos os tronos de 
julgamento, os tronos da casa de Davi. 
 
Orai pela paz de Jerusalém; prosperem 
aqueles que te amam. 
 
Haja paz dentro de teus muros, e 
prosperidade dentro dos teus palácios. 
[20] 
Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: 
Haja paz dentro de ti. 
 
Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, 
buscarei o teu bem. 

[21]  
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto 
et in saecula saeculorum, Amen 

[21] 
Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo,
e nos séculos dos séculos. Amém. 

 


