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Alessandro Scarlatti (1660-1725) 

Infirmata vulnerata 

 

Infirmata, vulnerata 

puro deficit amore 

et liquescens gravi ardore 

languet anima beata.  

Fraca, ferida 

Ao amor puro ela sucumbe 

e consumida por um  ardor devorador, 

ela definha - a alma abençoada. 

 

O care, o dulcis amor, 

quomodo mutatus es mihi in crudelem, 

quem numquam agnovisti infidelem?  

Oh querido, oh doce amor, 

como você pode ser tão cruel comigo 

que nunca fui infiel a você? 

 

Vulnera percute, transfige cor.  

Tormenta pati non timeo.  

Machuque, ataque, perfure meu coração. 

Não tenho medo do seu tormento. 

 

Cur, quaeso, crudelis 

es factus gravis?  

Diga-me - por que, amor cruel, 

Você se tornou tão rude? 

 

Sum tibi fidelis, 

sis mihi suavis.  

Sou leal a você, 

Seja gentil comigo. 

 

Vicisti, amor, et cor meum cessit amori.  

Você venceu, amor, e meu coração cedeu a você 
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Semper gratus, desiderabilis, 

semper eris in me.  

Veni, o care, totus amabilis, 

in aeternum diligam te. 

Sempre charmoso e gentil 

Você estará sempre  em mim. 

Venha, oh querida cheia de graças, 

Para sempre quero amar você. 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Sinfonia RV 156, em sol menor 

Sileant zephyri,  

rigeant prata,  

unda amata,  

frondes, flores non satientur.  

 

Culpados os ventos, 

que gelam os prados, 

a corrente amada, 

a folhagem, as flores que não são nutridas. 

 

Mortuo flumine,  

proprio lumine  

luna et sol etiam priventur.  

 

Morto o rio, 

a lua e até mesmo o sol 

privados de sua luz. 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Nisi Dominus, RV 608 

Nisi Dominus aedificaverit domum,  

in vanum laboraverunt qui aedificant eam.  

Nisi Dominus custodierit civitatem,  

Nisi Dominus custodierit civitatem,  

frustra vigila qui custodia eam.  

 

Se não for o Senhor o construtor da casa, 

será inútil trabalhar na construção. 

Se não é o Senhor que vigia a cidade, 

Se não é o Senhor que vigia a cidade, 

será inútil a sentinela montar guarda.  

 

 

Vanum est vobis ante lucem surgere:  

 

Será inútil levantar cedo  
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Surgite postquam sederitis,  

qui manducatis panem doloris.  

 

e dormir tarde, 

trabalhando arduamente por alimento. 

 

Cum dederit dilectis suis somnum:  

ecce haereditas Domini, filii:  

merces, fructus ventris.  

 

O Senhor concede o sustento aos seus amados enquanto dormem: 

Os filhos são herança do Senhor, 

uma recompensa que ele dá. 

 

Sicut sagittae in manu potentis:  

ita filii excussorum.  

 

Como flechas nas mãos do guerreiro: 

são os filhos nascidos na juventude. 

 

Beautus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:  

non confundetur cum loquetur  

inimicis suis in porta.  

 

Como é feliz o homem que as têm em sua bolsa! 

Não será humilhado quando enfrentar 

seus inimigos no tribunal. 

 

Larghetto 

Gloria Patri et Filio,  

et Spiritui Sancto.  

 

Glória ao Pai e ao Filho 

e ao Espírito Santo 

 

 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper:  

et in saecula saeculorum.  

 

Como no princípio, hoje , e sempre 

pelos séculos dos séculos 

 

 

Amen.  

 

Amém. 

 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 

Salve Regina, P. 78, em fá menor 

 

Salve regina, 

mater misericordiae; 

salve, vita dulcedo 

et spes nostra, salve.  

 

Salve Rainha,  



 4 

Mãe de misericórdia,  

vida, doçura  

e esperança nossa, salve!  

 

 

Ad te clamamus exsules, 

fili Evae, 

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle.  

 

A vós bradamos os degradados  

filhos de Eva.  

A vós suspiramos,  

gemendo e chorando  

neste vale de lágrimas.  

 

Eia ergo advocata nostra 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte, 

Et Jesum, benedictum 

fructum ventris tui nobis 

post hoc exilium ostende.  

 

Eia, pois, advogada nossa,  

esses vossos olhos misericordiosos  

a nós volvei. E depois deste desterro,  

mostrai-nos Jesus,  

bendito fruto de vosso ventre.  

 

 

O clemens, o pia, 

o dulcis Virgo Maria, 

Salve.  

 

Ó clemente ! ó piedosa !  

ó doce sempre Virgem Maria!  

Salve 

 


