Salmo- oração / reza dos povos de ontem, de hoje e de amanhã.
Oração da vida: O retrato do nosso povo.
Ir. Rita Pessoa, RSCM fez dos 150 Salmos da Bíblia os seus 8 salmos, a partir da sua longa vivência
no sertão baiano, partilhando seus dons naturais da descoberta da água em terrenos aparentemente secos...
Na véspera da COMEMORAÇÃO DO DIA DA TERRA, celebrado no dia 22 de abril, iniciamos a
publicação destes OITO SALMOS, que poderão nos ajudar a entrar em comunhão com Ir.Rita e todas as
pessoas com quem ela realiza a Missão Geradora de Vida de Jesus Cristo – PARA QUE TODOS TENHAM
VIDA!

Salmo 1 - Ir.Rita
A nossa missão deve dar sempre frutos, como essa árvore que está plantada no veio de água.

SALMO -1 = de 1 a 20
1-O justo é como árvore plantada junto d’água corrente; dá frutos no tempo devido, e suas folhas nunca murcham.
2- Vou proclamar o decreto de Javé! Ele me disse:” Você é o(a) filho (a) eu hoje o(a) gerei!
3- Tu porém, Javé, és o escudo que me protege, és minha honra, aquele que me faz erguer a cabeça. Em alta voz
eu grito a Javé, e ele me responde do seu monte santo.
4. Saibam que Javé faz maravilhas por seu fiel: Javé ouve quando eu o invoco.
5. Tu não és um Deus que ame a injustiça. O malvado não é o teu hospede. Fiquem alegres os que se abrigam em
Ti e se rejubilem para sempre.
6. Festeje e fiquem alegre, filha; pois eu estou vindo para morar com você – oráculo de Javé.
7.Javé ouviu o meu pedido, Javé acolheu a minha prece.
8. Quem me protege é Deus, que salva os corações retos.
9. Da boca de crianças e bebes tiraste um louvor contra ao teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador.
Quem é o homem, para dele ti lembrares? O ser humano para o visitares?
10. Que javé seja fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angustias.
11. Levanta-te, Javé. Ergue a tua mão: Não te esqueças dos pobres.
12. Javé examina os justos e o injusto, ele odeia quem ama a violência: Porque Javé é justo e ama a justiça, e os
corações retos contemplarão sua face.
13. “Javé declara” Agora eu me levanto para defender os pobres, oprimidos e os necessitados que gemem.”
14. Atenção Javé meu Deus! Responde–me. Quanto a mim, eu confio no teu amor! Meu coração exulta com a tua
salvação. Vou cantar a Javé por todo o bem que ele me fez.
15. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem age na integridade e pratica a justiça.
16. Javé minha parte na herança e minha taça, meu destino está em tuas mãos.
17. Guarda-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas.
18. Eu te amo Javé. Tu és a minha força. Javé, meu rochedo, minha fortaleza, meu refúgio, força que me salva,
meu baluarte.
19. As decisões de javé são verdadeiras, e justas igualmente. Que te agradem as palavras da minha boca, e o
meditar do meu coração.
20. Que Javé lhe responda no dia da angustia, que o nome do Deus de Jacó o proteja! Que lhe dê tudo o que seu
coração deseja, e valorize todos os seus projetos.

