1 - Isaias 9:6
Seu nome é Maravilhoso (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz
Seu nome é Conselheiro (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz
Seu nome é Deus forte (3x)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz
Seu nome é Maravilhoso
Seu nome é Conselheiro
Seu nome é Deus forte
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz

2 - Eu Quero Ser
Eu quero ser, Senhor Amado
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebra minha vida, e faça-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo
Como tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro e eu o vaso
Quebra minha vida, e faça-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser,
Um vaso novo.

3 - Salmo 98:1
Cantai ao Senhor, um cântico novo (3x)
Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor
Porque Ele fez, Ele fez maravilhas (3x)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor
É Ele quem dá, o Espírito Santo (3x)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor

Louvai ao Senhor, amém aleluia (3x)
Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.

4 - Apocalipse 2:10
Sê fiel até a morte, e Eu te darei
A coroa da vida, sê fiel, sê fiel. (Bis)
5 - A Tua Paz
A Tua paz é como um rio
Que corre suavemente
Ao encontro do mar
Senhor Jesus
A Tua paz é como os campos
Onde tem belas flores
E há pássaros à cantar
Pássaros à cantar
Rios a correr
Quem tem Jesus
Tem motivos para viver. (Bis)

6 - Cante
Cante, amém, amém
Alegre-se, amém, amém
Glória a Deus, amém, amém! (Bis)
Quando o Senhor voltar outra vez, (H)
Que o povo cante, amém, amém (Todos)
Cante, amém, amém
Cante, amém, amém
Que o povo cante, amém, amém! (Bis)

7 - Salmo 106:1
Rendei graças ao Senhor
Porque Ele é bom (Bis)
Porque a Sua misericórdia
Dura para sempre
Rendei graças ao Senhor. (Bis)

8 - Vamos Todos Amar
Vamos todos amar, ao Senhor louvar
E essa mensagem levar
Ouça bem meu irmão
O que vou lhe dizer
O Senhor quer amar através de você.
Agora vou, vou, vou, vou, vou lhe dizer
Meu irmão eu amo você. (Bis)
9 - Eu Invoco Meu Senhor
Eu invoco meu Senhor
Digno és de ser louvado
Serei salvo dos inimigos
Coro: Senhor vive!
Bendito seja a rocha,
E exaltado seja o nome
do meu Salvador (Bis)
Quem é Deus senão o Senhor?
Quem é rocha senão o Deus?
Revestir-me-á de força.

10 - Ao Orarmos Senhor
Ao orarmos Senhor,
Vem encher-nos com Teu amor,
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia tua vida viver.

Nossas vidas vêm, pois, transformar,
Refrigério pra alma nos dá,
E, agora, com os outros irmãos,
Nos unimos a Ti em oração.

11 - Lá Está o Meu Tesouro
Lá está o meu tesouro
Lá onde não há choro
Onde todos, cantaremos juntos
Hinos de louvor (Bis)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Hinos de louvor, ao Senhor.

12 - Humilhai-vos (Tiago 4:10)
Humilhai-vos diante de Deus (H)
Humilhai-vos diante de Deus (M)
E vos exaltará (H)
E vos exaltará (M)
Jesus Cristo é o filho de Deus (H)
Jesus Cristo é o filho de Deus (M)
Morreu na cruz por mim (H)
Morreu na cruz por mim (M)
Humilhai-vos diante de Deus...
13 - Canta Aleluia Ao Senhor
Canta Aleluia ao Senhor (2x)
Canta Aleluia, Canta Aleluia
Canta Aleluia ao Senhor
Cristo é Senhor do céu e da terra...
Cristo é vivo na igreja...

Ele morreu pra nos salvar...
Ele vem logo nos buscar...
Muito obrigado meu senhor...
Canta Aleluia ao Senhor...

14 - Hoje é Tempo de Louvar a Deus
Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita Seu Espírito
Então é só cantar,
E a Cristo exaltar,
E Sua glória encherá este lugar!
Coro: Vem louvar (H) - (Bis)
Vem louvar (M) - (Bis)
No meio dos louvores Deus habita
E é Seu prazer cumprir o que nos diz
Então é só cantar,
E a Cristo exaltar,
E Sua glória encherá este lugar!

15 - Pai Eu Te Adoro
Pai eu Te adoro
Minha vida eu Te entrego
Como eu Te amo
Jesus eu Te adoro
Minha vida eu Te entrego
Como eu Te amo
Espírito eu Te adoro
Minha vida eu Te entrego
Como eu Te amo.

16 - Ao Pé da Cruz
Quero estar ao pé da cruz
De onde rica fonte
Corre franca, salutar
Do calvário, monte.
Coro: Sim na cruz, sim na cruz
Sempre me glorio
E enfim vou descansar
Salvo além do rio.
A tremer ao pé da cruz
Graça eterna achou-me
Matutina estrela ali
Raios Seus mandou-me.
Sempre à cruz, Jesus, meu Deus
Queiras recordar-me
Dela à sombra, Salvador
Queiras abrigar-me.
Junto à cruz, ardendo em fé
Sem temor vigio
Pois a terra santa irei
Salvo além do rio.

17 - Faz um Servo de Mim
Senhor amoroso, eu rogo a Ti
Como aqui Eras servo, faça servo de mim
Seguir Teu exemplo, é o meu querer
Como Tu eras servo, também quero ser.
Cristo maravilhoso, suplico a Ti
Como aqui esvaziastes, esvazias a mim
Ter Tua humildade, é o meu querer
Como Tu eras humilde, também quero ser.

18 - Salmo 19 : 7-10
A lei do Senhor é perfeita,
E restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel,
E dá sabedoria aos simplices.
Coro: São mais desejáveis
Do que o ouro depurado
São mais doces do que o mel
E do destilar dos favos
Os preceitos do Senhor são retos,
E alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro,
E ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido,
E permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
E todos igualmente justos.

19 - Linda Canção
Quero cantar uma linda canção,
De um Homem que me transformou.
Quero cantar uma linda canção,
De Aquele que minha vida mudou.
É o Amigo Jesus
É o Amigo Jesus
Ele é Deus, Ele é Rei
É Amor e Verdade
Só com Ele encontrei
Essa paz que busquei
Só com Ele encontrei
A felicidade.

20 - Salmo 51 : 10
Cria em mim ó Deus, um coração puro. (Bis)
E renova dentro em mim (Bis)
Um espírito inabalável.

21 - Deus Está Presente
Deus está aqui. Aleluia!
Coro:
Tão certo como o ar que eu respiro
Tão certo como a manhã que se levanta
Tão certo como eu te falo
E podes me ouvir (Bis)
Deus está em mim. Aleluia!
Deus está em ti. Aleluia!
Deus está em nós. Aleluia!
22 - O Meu Tesouro
Eu tenho um tesouro, eu tenho sim
Eu tenho um tesouro, é dentro de mim
Este meu tesouro, tem muito valor!
Este meu tesouro é Jesus Cristo
Meu Salvador.
Vale mais que o céu
Vale mais que o mar
Vale mais que tu
Vale mais que eu
Este meu tesouro, tem muito valor!
Este meu tesouro é Jesus Cristo
Meu Salvador.

23 - Cada Dia Sou de Cristo
Cada dia sou de Cristo
Jesus comigo está
Na alegria é um grande amigo
Jesus comigo está
Cada dia sou, na alegria vou
Jesus comigo está (Bis)
Este dia vai cessando
Jesus comigo está
Mais um dia abençoando
Jesus comigo está
Esse dia vai, novo dia vem
Jesus comigo está (Bis)
Cada dia sou de Cristo.

24 - Marcos 12 : 29-31
Ouve ó Israel
O Senhor nosso Deus é o Único Senhor!
Coro:
Amarás pois o Senhor de teu coração
Amarás pois o Senhor de toda a tua alma
Amarás pois o Senhor de teu entendimento
Amarás pois o Senhor de toda a tua força
Ouve ó Israel
Amarás o teu próximo como a ti mesmo!

25 - Exaltar-Te-Ei
Exaltar-te-ei, oh! Deus meu e Rei
E bendirei o Seu nome (Bis)
Todos os dias Te bendirei

E louvarei o Seu nome
Para sempre Te bendirei
E louvarei o Seu nome
Levantai oh, portas as vossas cabeças!
Levantai-vos, oh portais eternos!
Para que entre O Rei, O Rei da Glória!
Quem é o Rei, quem é o Rei da Glória?
O Senhor Forte, Poderoso Senhor!
Poderoso nas batalhas!
O Senhor dos exércitos!
Ele é o Rei, Ele é O Rei da Glória!
Lá, lá, lá... (REI)
Lá, lá, lá... (SENHOR)
Lá, lá, lá... (JESUS)
Lá, lá, lá...

26 - A Paz do Céu
Coro:
A paz do céu encheu meu coração,
Quando Jesus me deu a salvação,
Minh´alma então lavou,
E a luz em mim raiou...
A paz do céu encheu meu coração.
Maravilhoso e sublime pra mim,
Sim nunca me esquecerei,
Dia glorioso em que à Cristo eu vim,
O coração Lhe entreguei.
Oh, quão precioso Amigo Ele é,
Salvou-me da perdição,
Tirando as culpas das trevas,
Livrando e trazendo-me pleno perdão.
Grande esperança Jesus já me deu,
Que não desvanecerá,
De uma gloriosa morada no céu,
Que em breve minha será.

Tudo porque neste dia feliz,
O meu Senhor aceitei,
Grandes riquezas e bênçãos celestes
Das mãos divinais alcancei.
27 - Cristo é Meu
Cristo é meu, Dele eu sou (Bis)
Sei que um dia vai voltar
E virá pra me levar
Cristo é meu, Dele eu sou
Cristo foi preparar (Bis)
Um lugar para mim
Sei que um dia vai voltar
E virá pra me levar
Cristo é meu, Dele eu sou
Cristo é Rei, lá nos céu (Bis)
E também Salvador
Não consigo duvidar
Sei que Ele voltará
Cristo é meu, Dele eu sou
Sei que um dia vai voltar
E virá pra me levar
Cristo é meu, Dele eu sou.

28 - Eclesiastes 12:1,13,14
Lembra-te do teu Criador
Nos dias da tua mocidade
Antes que venham os dias maus
E os anos que irá lamentar
Teme a Deus e guarda seus mandamentos
Isto é dever de todo homem
Deus julgará todas as obras ocultas,
Quer sejam boas, sejam más.

29 - Lamentações 3:22-24
O eterno amor do Senhor não termina
Suas misericórdias não têm fim
Alvorada os renova
Fidelidade és Tu
A minha porção é o Senhor
E Nele confiarei. (Bis)

30 - Tomado Pela Mão
Coro:
Tomado pela mão de Jesus eu vou! (3x)
Por onde for!
Tomado pela mão de Jesus eu vou! (3x)
Em seu amor!
Se Jesus te disse amigo,
Deixa tudo e vem Comigo.
Toma Cristo com mãos limpas
E Nele vai, e Nele vai!
Eu te levo disse O Amigo
A um lugar, a um reino Comigo
Onde tudo é mais alegre e mais feliz!

31 - Salmo 103
Bendize ó minh´alma ao Senhor
E tudo que há em mim bendiga
o Seu Santo Nome
Bendize ó minh´alma ao Senhor
E não te esqueças de nenhum só
de Seus benefícios
Bendize ó minh´alma ao Senhor
Ele é quem perdoa as suas iniqüidades

Quem sara todas suas enfermidades
Quem da cova redime a sua vida
E te coroa de graças e misericórdia
Bendize ó minh´alma ao Senhor.

32 - A Tua Graça
A Tua graça é melhor que a vida (Bis)
Meus lábios Te louvam
E assim bendirei
E em Teu Nome
As minhas mãos eu levantarei
As minhas mãos eu levantarei (Bis)
Meus lábios Te louvam
E assim bendirei
E em Teu nome
As minhas mãos eu levantarei.

33 - O Senhor é Grande
O Senhor é Grande (H)
Aleluia (M)
Ele é Onipotente (H)
Aleluia (M)
E Onisciente (H)
Aleluia (M)
Grande, Onipotente, Onisciente Ele é (Bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

34 - A Amizade
Se uma boa amizade você tem,
Louve a Deus, pois a amizade é um bem!
Toda boa amizade você deve conservar
Como é bom quando se sabe amar
A amizade vem de Deus e a Deus deve levar
Como é bom quando se sabe amar
Uma boa amizade é mais forte
Do que a morte
Mesmo longe na saudade

A amizade vai ficando até mais forte
A amizade faz da vida uma canção
A amizade faz bater o coração
Ser amigo é fazer ao amigo todo o bem
Como é bom saber amar alguém
A amizade vem de Deus e a Deus deve levar
Como é bom quando se sabe amar.

35 - Ao Sentir
(M) Ao sentir o mundo ao meu redor
(H) Ao sentir
(M) Nada vi que pudesse ser real
(H) Nada vi
(M) Percebi que todos buscam paz,
porém em vão
(H) Porém em vão
(M) Pois naquilo que procuram
não há solução
(H) Não há solução
(M) Não há solução
(H) É só em Jesus
(M) Só em Jesus
(T)
A paz real eu pude encontrar
O Seu amor pude experimentar
Me entreguei à Cristo
E a vida eterna vou gozar
(M) Posso ver que você não é feliz
(H) Posso ver
(M) Vou dizer que não pode ser feliz
(H) Vou dizer
(M) Se continuar a procurar em vão
(H) Procurar em vão
(M) Em caminhos que não trazem solução
(H) Não trazem solução
(M) Solução
(H) É só em Jesus
(M) Só em Jesus

(T)
A paz real você vai encontrar
O Seu amor vai experimentar
Vem a Jesus Cristo
E a vida eterna vai gozar.

36 - Hoje Sou Feliz
Perdido foi que Ele me encontrou,
Neste mundo vil
Tomou-me no Seu sangue e me lavou,
Hoje sou feliz
Coro:
Hoje sou feliz (H) - Hoje sou feliz (M)
Foi-se o meu temor (T)
Vou permanecer (H) - Vou permanecer (M)
Junto ao Salvador (T)
Foi-se a escuridão (H) - Foi-se a escuridão (M)
Raia a luz do sol (T)
Pois eu sei que sou do meu Senhor (T)
E Ele é meu (T)
Se muitas tentações me sobrevêm,
Para Ele vou
Recebo forças que a mim convém,
Do meu Salvador
Se a negra noite assustar-me vem,
Ouço a Tua voz
As trevas tornam-se a luz do sol,
Se com Ele estou.

37 - Se Alguém Está em Cristo
Se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. (Bis)
As coisas antigas já passaram
Eis que se fizeram novas
Se alguém está em Cristo, nova criatura é.

38 - Deus Forte como Jeová
Deus Forte como Jeová
Não há outro que eu conheça (Bis)
Deus dá vitória, varão de guerra
Deus soberano Ele é o Senhor (Bis)
Coro: (M) Onde? (H) Onde?
(T) Onde está seu Deus?
(M) Onde? (H) Onde?
(T) Onde ele está? (Bis)
Meu Deus está lá no céu
E também no meu coração
Os do mundo estão mortos
Mas o meu ressuscitou! (Bis)

39 - Ele é Jeová
Ele é Jeová, O Deus da Criação
Ele é Jeová, Deus Poderoso
Ele é Deus Forte, a Rocha Eterna
Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador
Coro: Canta aleluia, canta aleluia! (Bis)
Ele é Jeová, Deus Poderoso
Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador
Ele é “O Grande Eu Sou”,
É Deus de Abraão
Jeová Shalom, O Deus de Paz, “Eu Sou”
O Deus de Israel, seu Rei Eterno
Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador
Ele é teu provedor, Jeová Forte
É Deus da Salvação, o Deus Messias
Que em nosso meio, deu testemunho
Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador.

(Repete no final)

40 - Eu Quero Te Amar
Eu quero te amar mais e mais meu irmão
Eu quero te amar mais e mais
Você faz parte do corpo de Cristo
Eu quero te amar mais e mais
Eu quero te compreender meu irmão
Eu quero te compreender
Você faz parte do corpo de Cristo
Eu quero te compreender
Não posso viver sem você meu irmão
Não posso viver sem você
Você faz parte do corpo de Cristo
Não posso viver sem você

41 - A Começar em Mim
A começar em mim
Quebra corações
Pra que sejamos todos um
Como Tu és em nós
H: Onde há frieza, que haja amor
M: Onde há ódio, perdão
Para que teu corpo
Cresça assim
Rumo à perfeição - (Bis - A Começar...)
A começar em mim
Quebra corações
Pra que sejamos todos um
Como Tu és em nós
A começar em mim
Quebra corações
Pra que sejamos todos um
Como Tu és em nós

42 - Dias Vão e Dias Vêm

Dias vão e dias vêm,
E mudança é tão comum
Só o Senhor dá-me confiança
E eu quero Te louvar
Coro: Quando a vida me apertar
Pra Ti a alma quer voar
Só o Senhor dá-me confiança
E eu quero Te louvar
Dono de luz, vida e esperança,
Só Você pode conhecer
O vazio de todo homem
Só Você pode preencher
Só o Senhor dá-me confiança...
E eu quero Te louvar!
43 - Segura na Mão de Deus
Se as águas do mar da vida
quiserem te afogar
Segura na mão de Deus e vai
Se as tristezas desta vida
quiserem te sufocar
Segura na mão de Deus e vai
Coro: Segura na mão de Deus (Bis)
Pois ela, ela te sustentará,
Não temas, segue adiante,
E não olhes para trás
Mas segura na mão de Deus e vai
Se a jornada é pesada e te cansa
A caminhada
Segura na mão de Deus e vai
Orando, jejuando, confiando
E confessando
Segura na mão de Deus e vai
O Espírito do Senhor sempre

Te revestirá
Segura na mão de Deus e vai
Jesus Cristo prometeu que jamais
Te deixará
Segura na mão de Deus e vai.

44 - Ele é o Leão da Tribo de Judá
Ele é o Leão da Tribo de Judá
Jesus rompeu nossas cadeias e nos libertou
Ele é a Rocha da nossa vitória
A nossa força em tempo de fraqueza
Uma torre em tempo de guerra
A esperança de Israel (Bis)
A esperança de Israel. (Bis - No final)

45 - Porque Recebo Tanto, Muito Devo Dar
Porque recebo tanto, muito devo dar
Pois prova cada dia teu amor sem par
Com meu irmão vou repartir
O que me dás vou dividir
Teu amor a todos transmitir
Coro:
Porque me amas com tão grande amor Senhor
Meus bens e minha vida estão ao Teu dispor
Vou repartir amor com todos
Por palavra e por ação
Demonstrando eterna gratidão
Porque me ajudas e me dás meu pão, meu lar
Não posso ver o aflito sem compartilhar
Vou repartir com meu irmão
O meu abrigo e o meu pão
E confortarei seu coração.

46 - A Ceia
Mesa preparada, ceia ensinada,
Cristo instruindo, morte aproximada.
Coro: Isto é a ceia, a ceia do Senhor
Dada em memória do Seu grande amor
Este pão, meu corpo, que por vós foi dado,
Sacrifício eterno para ser lembrado.
Sangue derramado, suco abençoado,
Cristo entristecido para ser levado.

47 - Certeza
Se andas a procurar, a paz tão desejada,
Não deves desistir, embora mil problemas
Tenhas que enfrentar, a dor é passageira,
Logo chega ao fim.
Então porque temer?
Se um novo dia surge,
Pode ser bem melhor.
Esquece o que passou,
E olha sempre em frente
Encontrarás prazer e paz.
Talvez em teu viver, não encontraste amor,
Porém existe Alguém que te ama
e te quer bem.
Podes certeza ter, que tudo há de mudar
Sempre serás feliz. Jesus em teu viver
Transformação fará,
E então com Ele vais morar. (Bis)

48 - Sua Vida Mais Clara
Sua vida mais clara se levantará
Quando Cristo Jesus voltar
Coro:
Ainda que haja trevas, será como o amanhã
Será como o amanhecer (Repete no final)
Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar,
E o rosto de Cristo Jesus vou contemplar.

49 - Shalom, Meu Amigo
Shalom, meu amigo, Deus é contigo, até o fim
Coro:
Para o céu eu irei, encontrar com meu Rei
(H) Shalom, Shalom (M) Shalom, Shalom
Jesus disse, que vai voltar Prá me levar

50 - Hosana
Hosana, Hosana ao Rei (2x)
Mantos e palmas espalhando vai
O povo alegre de Jerusalém
Lá bem ao longe se começa a ver
O Filho do Homem que montado vem.
Coro:
Enquanto mil vozes ressoam por aí
Hosana ao que vem em nome do Senhor
Como um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal
Hosana, Hosana ao Rei (2x)
Como na estrada de Jerusalém
Um dia também poderemos cantar
A Jesus Cristo que virá outra vez

Para levar-nos ao eterno lar.

51 - Flua
Flua em mim Senhor, a Tua graça
Flua em mim Senhor, o Teu amor
Flua em mim Senhor, a Tua vida
Flua em mim Senhor, o Teu perdão
Para Te adorar e declarar meu amor
- Para Te coroar meu Rei
Senhor da minha vida (Bis)
52 - Há Momentos
Há momentos em que as palavras
não resolvem
Mas o gesto de Jesus,
Demonstra amor por nós. (Bis)
Coro:
Foi no calvário que Ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro
O que é o amar. (Bis)
Aqui no mundo as desilusões são tantas
Mas existe a esperança que
Ele vai voltar. (Bis)

53 - Eu Venho a Dizer
Eu venho a dizer, eu venho a dizer,
ao meu Salvador,
Que eu amo a Ti, que eu amo a Ti,
no meu coração.
Coro:
Eu venho a dizer, eu venho a dizer,
Honrar a verdade,
Te amo Senhor, te quero Senhor,
no meu coração.

Eu quero cantar, eu quero cantar,
de gozo e de paz.
Eu quero chorar, eu quero chorar,
de felicidade.

54 - Fique Quieto
Fique quieto e saiba que Eu Sou Deus (3x)
Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Luz (3x)
Em Ti Senhor, seguro estou (3x)
Fique quieto e saiba que Eu Sou Deus (3x)

55 - Senhor Prepara-me
Senhor prepara-me a ser um Santuário
Puro e santo, verdadeiro
Dando graças, serei um vivo Santuário
Ao Senhor... (Bis)
56 - Aliança
Como é precioso, irmão
Estar bem junto a ti.
E juntos lado a lado, andarmos com Jesus.
Expressando o amor que um dia
Ele nos deu
Com Seu sangue no calvário
Sua vida trouxe a nós
Aliança do Senhor eu tenho com você.
Não existem mais barreiras no meu ser.
Eu sou livre para te amar, prá te aceitar
E para te pedir: perdoa-me irmão
Eu sou um com você no amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus (2x)

57 - Incendeie a Minh’Alma
Diante do Seu trono,
Me levanto para adorar
Mas me prosto de joelhos
E me ponho a clamar
Coro:
Incendeie a minh’alma.
Faça o fogo brilhar
Purifique o meu ser.
E acenda o meu querer.
Eu sinto Seu abraço
E uma cura me envolver
Seu Espírito preenche
O vazio do meu viver.

58 - Vem, Derrama a Paz
Vem, derrama a paz
Vem, derrama as bênçãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos Teu amor. Dá-nos Tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a nossa glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito, pelo que tens sido
Pelo que farás em nós (Bis)
Pelo que farás em nós. (Só no final)
59 - Estamos Todos Aqui
Estamos todos aqui,
Só pra louvar ao Senhor.
Novamente aqui, em união
Algo bom há de acontecer
Algo bom Deus tem pra nós
Estamos todos aqui,

Só pra louvar ao Senhor
Um mundo novo Jesus
Tem preparado pra nós
Um mundo novo de paz e alegria
Jesus Cristo está aqui
E conosco vai ficar
Estamos todos aqui
Só pra louvar ao Senhor (Bis)

60 - Fure Minha Orelha
Fure minha orelha, Senhor meu Deus
Leve-me para Tua porta
Servirei somente a Ti
Senhor eu vim pra ficar
Jesus pagou o preço por mim
Com Seu sangue me redimiu
Eternamente o servirei
Livre eu nunca serei

61 - Ao Único
Ao Único que é Digno de receber
A honra e a glória a força e o poder
Ao Rei Eterno Imortal, Invisível, mas Real,
A Ele ministramos o louvor (Bis)
Coroamos a Ti ó Rei Jesus (2x)
Adoramos o Teu Nome
Nos rendemos aos Teus Pés
Consagramos todo o nosso ser a Ti (Bis)

62 - Não por Força
Não por força, nem por violência,
Mas pelo meu Espírito
Diz o Senhor dos Exércitos (Bis)

63 - Louvemos ao Senhor
H: Louvemos ao Senhor
M: Louvemos ao Senhor
H: Louvemos ao Senhor
Adoremos no Seu Santo Monte
Nosso Amado Pai Seu Nome é Santo (Bis)
Louvamos ao Senhor,
Pois Seu Nome é Santo (2x)
Magnifiquemos ao Senhor
Ao Rei que é Digno de louvor
Excelso, Supremo e mui
Digno de louvor (2x)
Louvamos ao Senhor,
Pois Seu Nome é Santo (2x)
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei (2x)
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
Em nosso novo coração
Pois morreu a nossa morte,
Pra vivermos sua vida
Nos trouxe grande salvação (Bis)
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei (2x)

64 - Bom é Estarmos Aqui
Bom estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar seu Santo Nome. (Bis)
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus,
Num só amor, num só espírito. (Bis)
Deus venha nos abençoar,
E que essa união nunca falte para nós. (Bis)

65 - O Mesmo Espírito
Se o mesmo espírito que levantou Jesus
Habita em nós, habita em nós. (Bis)
Vivifica os nossos corpos
O mesmo Espírito que habita em nós. (Bis)
66 - Espírito
Espírito, enche a minha vida
Enche-me do Teu poder,
Pois de Ti eu quero ser.
Espírito enche o meu ser. (Bis)
As minhas mãos eu quero levantar,
E com louvor Te adorar,
Meu coração eu quero entregar,
Diante do Teu Altar. (Bis)

67 - Seja Engrandecido
Seja engrandecido,
Oh Deus da minha vida,
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha Rocha, a minha Segurança.
Meus lábios sempre Te exaltarão.
(H) Aleluia (M) Aleluia
(H) Te louvo (M) Te louvo
(T) Pois sei que sobre todos és Senhor. (Bis)
(H) Aleluia (M) Aleluia
(H) Aleluia (M) Aleluia
(T) Aleluia, louvemos ao Senhor. (Bis)

68 - Ele é Exaltado
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,

Eu louvarei,
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei
Ele é o Senhor, Sua verdade
vai sempre reinar,
Terra e céus glorificam Seu Santo Nome
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos Céus.

69 - Santo Espírito do Senhor
Coro: Santo Espírito, Santo Espírito
Santo Espírito do Senhor (Bis)
A minh’alma hoje implora
Enche agora, Senhor.
A minh’alma hoje implora
Santo Espírito do Senhor.
70 - O Mover do Espírito
Quero que valorize o que você tem,
Você é um ser, você é alguém.
Tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor,
Neste seu complexo inferior,
Dizendo as vezes que não é ninguém.
Eu venho falar, do valor que você tem
Eu venho falar, do valor que você tem
Ele está em você.
O Espírito Santo se move em você.
Até com gemidos,
Inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode, então, perceber
Que pra Ele há algo importante em você,
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.

Você tem valor, o Espírito Santo
Se move em você (Bis)
Você tem valor... (Só no final)

71 - Não há Deus Maior
Não há Deus maior, não há Deus melhor
Não há Deus tão grande
Como o nosso Deus. (Bis)
Criou o céu criou a terra.
Criou o sol e as estrelas
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor, para o Seu, para o Seu,
Para o Seu louvor.

72 - A Alegria
A alegria está no coração,
De quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele
Que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso
Que vem do nosso Senhor
È o amor, que só tem,
Quem já conhece a Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
73 - Mostrar a Deus
Temos tantas coisas para se pensar e ver
E muitas outras pra se avaliar:
Como tenho sido e vivido por aí ?
Será que estou de acordo com a Palavra ?
Hoje é muito fácil se dizer que é cristão
Difícil mesmo é ter que se viver
Vale bem mais que uma vida,
Do que um farto falar

Vida de santidade, vida vivida em verdade
Que fique na brecha em favor do povo Seu
Porque eu quero buscar a Deus,
E também Seu reino
Buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver
E todas as outras coisas
Conforme o seu tempo virão
Porque eu quero buscar a Deus,
E também Seu reino
- Buscar a Deus, mostrá-Lo em meu viver
E todas as outras coisas
Conforme o seu tempo virão, sim virão.

74 - Pai Senhor
Pai Senhor, ajuda-me,
Pai, Senhor, guia-me
Próximo de Ti Senhor,
Achegado, sempre a Ti.
Pai Senhor, ajudará,
E com o Senhor, eu vou morar.
Jesus morreu, ressuscitou!
Pra salvar o pecador.
Pai, Senhor, mostras-te-já,
Teu amor por mim,
Um amor sem fim.
Jesus morreu, ressuscitou,
Quero estar junto a Ti.
Pai Senhor (Todos)

75 - Que a Beleza de Cristo
Que a beleza de Cristo se veja em mim,
Toda a Sua bondade e amor sem fim!
Oh! que todo o meu ser
Possa se converter!
Que a beleza de Cristo se veja em mim!

76 - Amo Jesus
Amo Jesus Messias,
Do fundo do meu coração. (Bis)
Coro:
Do fundo, do fundo, do fundo, do fundo,
Do fundo do meu coração. (2x)
Irmão, irmã te amo,
Do fundo do meu coração. (Bis)

77 - Kum Ba Ya
Kum Ba Ya, Senhor, Kum Ba Ya (4x)
Coro: Vento, chuva, tempestade,
Kum Ba Ya (2x)
Tem alguém chorando, Senhor,
Kum Ba Ya (4x) - (Coro)
Tem alguém orando, Senhor,
Kum Ba Ya (4x) - (Coro)
Tem alguém cantando, Senhor,
Kum Ba Ya (4x) - (Coro)
Kum Ba Ya, Senhor, Kum Ba Ya (4x)

78 - Quão bom
Coro:
Quão bom e quão maravilhoso é
Que os irmãos vivam em união (Bis)
Aperte a mão do seu irmão
e dê um sorriso pra ele.
Aperte a mão do seu irmão
e cante essa canção.
79 - O Espírito do Senhor (Isaías 61:1-4)
O Espírito do Senhor está sobre mim (2x)
Para salvar, para salvar
O Espírito do Senhor está sobre mim (2x)
Para curar, para curar
Coro:
Quebrantar o coração
Proclamar libertação
E apregoar o ano do Senhor
E a consolar todos que choram
H: Ele reina M: Ele reina (2x)
T: Sobre todas as coisas Ele reina
H: Ele fala M: Ele fala (2x)
T: Sobre todas as coisas Ele fala
H: Ele vence M: Ele vence (2x)
T: Sobre todas as coisas Ele vence
O Espírito do Senhor está sobre ti (2x)
Para falar, para falar
O Espírito do Senhor esta sobre ti (2x)
Para ministrar, para ministrar (Coro)

80 - Ala, La, La leluia
Coro: Ala, la, la, la, la, la, leluia!
Ala, la, la, la, le, luia! - Aleluia! (2x)

Cristo é amigo é seu amigo
Cristo é amigo e cante assim. (Bis)
Dê a mão a alguém bem perto
Dê a mão e cante assim. (Bis)
Dê um abraço em alguém bem perto,
Dê um abraço e cante assim. (Bis)
Glória a Deus a Deus pra sempre
Glória a Deus e cante assim. (Bis)

81 - Mui Digno de Louvor
Mui digno de Louvor
É o Senhor dos exércitos (Bis)
Adoramos, adoramos ao Senhor
Adoramos, adoramos com louvor.
(Repetir 2 vezes H e M)
82 - Renova-me
Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual.
Renova-me Senhor Jesus,
Ponha em mim Seu coração.
Porque tudo que há dentro de mim,
Necessita ser mudado, Senhor!
Porque tudo que há dentro do meu coração
Necessita mais de Ti. (Bis)

83 - Grande é o Senhor
Grande é o Senhor, Rei do universo (3x)
Pois tão Grande é, Pois tão Grande é.
Coro: Hô-ô-ô-sana nas alturas (3x)

Pois tão grande é,
Pois tão grande é.
Seja bem-vindo, bendito o que vêem (3x)
Em nome do Senhor, em nome do Senhor.

84 - Louvarei ao Senhor
Tu és a Letra e a Música.
Teu canto eu cantarei.
Tu és a Melodia, Tu és a Harmonia
Louvor em Teu nome eu trarei
Tu és meu Salvador, és o meu Protetor
Tu és o Rei dos reis. Agora eu cantarei,
Agora eu louvarei para o Senhor viverei.

85 - Cada Dia Meu Senhor
Cada dia meu Senhor,
Deus cuidará de mim.
Cada dia meu Senhor,
Sim, paz dará a mim.
Ele vê o padecer, e me ouvirá.
Sim cada dia meu Senhor,
Deus me protegerá.

86 - Razão de viver
Andam procurando a razão de viver
Neste mundo mal querem paz receber.
Fazem os caminhos pensando em achar
Algo que pra vida valor possa dar.
Coro:
Mas só Jesus pode dar a razão de viver.
Alegria e paz só Jesus pode dar.
E assim você será bem feliz, em Jesus.

Como todo mundo eu também procurei
E agora digo que a paz encontrei.
Cristo me salvou e eu quero falar
Que uma nova vida Ele pode lhe dar.

87 - Geração Eleita
Nem a morte, nem a vida
e nem mesmo os anjos
Nem os principados, potestades,
Podem separar-nos do amor de Deus
Que está em Jesus Cristo o nosso Senhor.
Nem a fome ou a nudez, ou perigo algum
Nem as tribulações ou a angústia
Podem separar-nos do amor de Deus
Que está em Jesus Cristo o nosso Senhor
Povo escolhido, geração eleita,
Pra se assentar nas regiões celestiais
Somos intocáveis e inseparáveis,
Do amor de Deus, do nosso Pai. (Bis)

88 - Em Espírito
Em Espírito, em verdade
Te adoramos, Te adoramos (2x)
Rei dos reis, e Senhor
Te entregamos nosso viver (2x)
- Pra Te adorar ó Rei dos reis
Foi que eu nasci ó Rei Jesus
Meu prazer é Te louvar
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor;
Meu prazer é viver, na casa de Deus
Onde flui o amor (2x)
- Ministrando o louvor
Onde flui o amor. (2x)

89 - Corpo e Família
Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado,
coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençôo meu irmão,
Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo e assim bem ajustado,
Totalmente ligados,
Unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade
Expressando a glória do Senhor.
Uma família, vivendo um compromisso,
No grande amor de Cristo,
Eu preciso de ti, querido irmão,
Precioso és para mim, querido irmão
Eu preciso de ti, querido irmão,
Precioso és para mim, querido irmão.

90 - Deus é amor
Contraltos:
Ame uns aos outros
Pois Deus é amor.
Quem sabe amar conhece a Deus.
Quem não sabe amar não é de Deus
Pois Deus é amor. Deus é amor.
Baixos:
Paciente e Bondoso
Não rescinde, duradouro
Tenores:
Deus é amor (12x)

Sopranos:
Ame a Deus de todo coração
De toda a alma, toda força, toda mente
Ame a Deus de todo coração
Pois Deus é amor, Deus é amor.

91 - Nosso Deus
Nosso Deus é um Deus de paz
Que reina no céu com sabedoria
Poder, amor, nosso Deus é um Deus Forte
Mulheres:
É um Deus de paz que reina do céu
Com sabedoria nosso Deus
é um Deus Forte.
Homens:
Nosso Deus é um Deus de paz
Que reina do céu com poder,
sabedoria e amor
Nosso Deus é um Deus Forte.

92 - Exultação
Tu és Santo
Poderoso
Tu és digno
De louvor
Te seguirei
Te ouvirei
Te amarei
Todos os dias
(Homens)
Cantarei
E louvarei
O Rei

(Mulheres)
Ele é o nosso Deus
É o Rei dos Reis
Poderoso Deus

Que é digno

Bondoso Mestre

Amarei
E adorarei
Me prostrarei
Para Ti Senhor

Ele é o Emanuel
É o grande “Eu Sou”
É o Rei da paz
O Cordeiro

Cantarei
E louvarei
O Rei
Que é digno

Ele é o Deus vivo
Minha salvação
Reinará pra sempre
No meu coração

Amarei
E adorarei
Me prostrarei
Para Ti Senhor

Ele é o Alfa e o Ômega
O início e o fim
Meu querido Messias
É tudo pra mim

Ele é o Rei da paz
E viverei para o meu Senhor (Todos) (2x)
93 - Paz em Minh’alma
Esta paz que sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Esta paz que sinto em minh’alma
É porque eu louvo ao meu Senhor
Coro:
Não olho circunstâncias
Não, não, não olho a Seu amor
Não me guio por vistas
Alegre estou (2x)
Este gozo que sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Este gozo que sinto em minh’alma
É porque eu louvo ao meu Senhor
E ainda que os campos não floresçam
E a vida não dê o seu fruto
E ainda que os montes se lancem ao mar
Ou que a terra trema, hei de confiar

- Glória, glória, glória, aleluia
Aleluia, glória ao meu Senhor (2x)

94 - És um Deus
Tão Majetoso
Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor
Chego ao Teu santuário
Face a face com o Senhor
Contemplo o Teu semblante
E vejo toda a Tua glória
Posso até me curvar e dizer
M: és um Deus tão majestoso, Oh Senhor
H: és um Deus tão amoroso, Aba Pai
Tu és digno de louvor
Minha vida eu te dou
És um Deus tão majestoso, Oh Senhor

95 - Dá Cristo ao Mundo
Muitas pessoas esperam
Luz para a escuridão
Sem saber para onde ir
Quem lhes mostre o caminho a seguir
Coro: Dá Cristo ao mundo
Ele o ama e o quer salvar
Dá Cristo ao mundo
Deves de Cristo falar
Por onde quer que tu fores
A maior prova de amor
Falar de Cristo ao mundo
Tu precisas isto fazer

96 - Nas Estrelas
Vejo a Sua Mão
Nas estrelas vejo a Sua mão
E no vento ouço a Sua voz.
Deus domina sobre a terra e mar,
O que Ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal,
Na história tem o seu lugar,
Cristo veio para nos salvar.
O que Ele é pra mim?
“Té” que um dia Seu amor senti
Sua imensa graça recebi,
Descobri então que Deus não vive
Longe lá no céu
Sem se importar comigo;
Mas agora ao meu lado está;
Cada dia sinto o Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar
Tudo Ele é para mim!

97 - Viemos Aqui
Viemos aqui neste lugar
Nos unimos, Senhor,
Só para Te adorar
Pois Tu tens abalado nossas vidas
Por isso, Senhor, Te rendemos:
Glória, Glória a Ti, Senhor
Todo domínio, toda a honra,
Toda força e poder
Pertencem a Ti, Jesus, Te rendemos:
Glória, Glória a Ti, Senhor
Todo domínio, toda honra,
Toda força e poder
Pertencem a Ti, Jesus, o Senhor.

98 - Novo Caminhar
Nas palavras de Jesus
No Seu sacrifício na cruz
Vejo o amor de Deus
Que a Si mesmo se entregou
M: Para me salvar H: Aah
M: E me transmitir H: Aah
O seu perdão - Todos
Sei que eu não sou capaz
Mas pela graça Ele faz
Com que eu ande em Sua luz
E a Palavra obedecer
M: Demonstrar amor
H: Aah
M: E testemunhar
H: Aah
O que fez por mim - Todos
Coro:
Vida santa Ele mostrou
Exemplo de homem que nunca pecou
Foi cravado numa cruz
E hoje sim, eu vivo na Sua luz
Hoje quero eu viver
Sempre em tudo obedecer
Pra alegrar meu Pai do Céu
Com a vida que me deu
M: Novo coração
H: Aah
M: Novas intenções H: Aah
E um novo caminhar - Todos (Coro)

99 - Eu Venho Aqui
Eu venho aqui
Para Te adorar
Para Te dizer que eu Te amo
Não venho pedir
Mas agradecer
Pelo momento de estar aqui

Contemplar a Tua formosura
E aprender no Teu templo
Buscar o Teu rosto
Beijar a Tua face
Quero sim toque em mim
Mas eu quero
Quero sim toque em mim.

100 - Solta o Cabo da Nau
Oh, porque duvidar,
Sobre as ondas do mar
Quando Cristo o caminho abriu
Quando forçado és, contra as ondas lutar
Seu amor a ti quer revelar.
Coro:
Solta o cabo da nau
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus
E então tu verás que bonança se faz
Pois com Ele seguro serás
Trevas vem te assustar,
Tempestades no mar
Da montanha o Mestre te vê
E na tribulação Ele vem socorrer
Sua mão bem te podes suster. (Coro)
Podes tu recordar maravilhas sem par
No deserto o povo fartou
E o mesmo poder Ele sempre terá
Pois não muda e não falhará. (Coro)
Quando pedes mais fé Ele ouve ó crê
Mesmo sendo em tribulação
Quando a mão de poder o teu ego tirar,
Sobre as ondas poderás andar. (Coro)

101 - Amigo de Deus
Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do Seu amor
- Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber
A grandeza do poder
De Jesus, meu bom Pastor - (Bis)
De Jesus, meu bom Pastor (No final)

102 - Céu no Meu Coração
Ô,Ô,Ô…Céu no meu coração (2x)
O nosso Deus está aqui
Céu no meu coração
Presente em Majestade aqui
Céu no meu coração
Com alegria transbordar
Céu no meu coração
De Luz tão pura nos cercar
Céu no meu coração
Ô,Ô,Ô…Céu no meu coração (2x)
A Cristo,a pedra angular
Céu no meu coração
Que um dia vem prá nos levar
Céu no meu coração
Entronizamos o louvor
Céu no meu coração
Clamamos: Ora vem Senhor
Céu no meu coração
Ô,Ô,Ô…Céu no meu coração (2x)

103 - Que Feridas?
Quanto anseio encontrar Jesus
Quanto anelo ouvir a Sua voz
Quando enfim a redenção chegar
Com ternura vou Lhe perguntar
Coro:
Que feridas são estas nas Tuas mãos?
Que feridas são estás nos pés?
- São feridas com que Fui ferido,
em casa de amigos meus.
Que feridas são estas nas Tuas mãos?
Que feridas são estas nos pés?
- São feridas com que Fui ferido,
por ti amar até o fim.
Quanta dor causei ao meu Jesus
Sofrimento amargo lá na cruz
Nesta história deste amor sem par
Não me cansarei de perguntar

104 - Louvado Seja!
Louvado seja Senhor Teu nome
Entronizado entre as nações
Exaltarei a Ti Senhor
Pelo que Tu és eu Ti adorarei
Coro:
Recebe a minha adoração
Que é fruto de Tua graça a mim
E do Teu amor que restaurou em mim
O meu amor por Ti Jesus
Engrandecerei exaltarei Teu nome
Diante dos reis e dos poderosos
Eu louvarei a Ti Senhor
Engrandecerei exaltarei Teu nome
Diante dos reis e dos poderosos
Eu louvarei a Ti Senhor (Todos)

105 - Deus Pode Suprir
Quando as coisas não acontecem
Do jeito que eu quero
Em lugar de ficar triste
É melhor quando eu espero, pra saber
O porque, o que o Senhor que me
mostrar, o que Ele quer dizer,
quando não faz;
Aquilo que meu coração quer mais.
É fácil sorrir quando a gente acredita
Que Deus toma conta da nossa vida
E é tão bom saber, que Ele vai suprir
Qualquer necessidade que eu sentir;
Mas as vezes, fica difícil acreditar
Que aquilo que eu quero
Não é o melhor pra mim.
Então procuro meu Senhor
E lhe digo que não consigo entender
Mas que posso crer
Que Ele sabe realmente o que é melhor
Agradeço Senhor
Por fazerdes de minha vida
Só aquilo, que Tu queres
Agradeço porque, apesar do que sou
Senhor ainda me tratas, com tanto amor
É fácil sorrir quando a gente acredita
Que Deus toma conta da nossa vida
E é tão bom saber, que Ele vai suprir
Qualquer necessidade que eu sentir...
Deus pode suprir! (H) (2x)
Qualquer necessidade! (M) (2x)

