Felix Mendelssohn - Bartholdy
Drei Motetten Op 39 - Três Motetos opus 39

I. Veni Domine

Veni Domine, et noli tardare
Relaxa facinora plebi tuae,
et revoca disperses in terram tuam.
Excita, Domine, potentiam tuam,
et veni, ut salvos nos facias.
Veni, Domine, et noli tardare.
II. Laudate Pueri

1. Laudate, pueri, Dominum,
Laudate nomem Domini.
Sit nomem Domini benedictum ex hoc,
Nunc et usque in saecula,
Sit nomem Domini benedictum.
Laudate Dominum.
2. Beati omnes, qui timent Dominum.
Qui ambulant in viis ejus.
III. Dominica II post Pascha

1. Coro
Surrexit pastor bonus
Qui animam suam posuit pro ovibus suis.
Et pro grege suo mori dignatus est.
Alleluja, alleluja.
2. Duetto
Tulerunt Dominum meum,
Tulerunt, et nescio, ubi posuerunt eum.
Si tu sustulisti eum, dicito mihi et ego tollam!
3. Alto Solo
Surrexit Christus, spes mea!
4. Coro
Surrexit Christus, spes mea!
Praecedet vos in Galilaeam,
Alleluja, alleluja!

I. Vem, Senhor

Vem Senhor, e não queiras tardar
Perdoa as maldades da sua gente,
E traga de volta para a tua terra os dispersos.
Mostra Senhor o teu poder
E vem para nos salvar
Vem Senhor, e não queiras tardar
II. Louvai meninos
1. Louvai, ó meninos, o Senhor,
Louvai o nome do Senhor
Seja bendito o nome do Senhor desde agora,
Sempre e até o fim dos séculos
Seja bendito o nome do Senhor.
Louvai o Senhor.
2. Felizes todos, que temem o Senhor
Os que andam nos caminhos dele.
III. Domingo II após a Páscoa
1. Coro
Ressuscitou o bom pastor
Que deu a sua alma por suas ovelhas
Dignou-se a morrer por seu rebanho.
Aleluia, aleluia
2. Dueto
Tiraram o meu Senhor,
Tiraram, e não sei onde o colocaram
Se tu o tiraste, diga-me e eu o tomarei!
3. Solo de Contralto
Ressurgiu Cristo, minha esperança!
4. Coro
Ressurgiu Cristo, minha esperança!
Ele irá à frente de vocês à Galiléia.
Aleluia, aleluia!

