1. CANTAI AO SENHOR (Sl 98.1)
{Cantai ao Senhor, um cântico novo} (3 vezes)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
{Porque Ele fez, Ele fez maravilhas} (3 vezes).
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
{É Ele quem dá o Espírito Santo} (3 vezes)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
{Louvai ao Senhor, amém, aleluia} (3 vezes).
Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.

2. EU QUERO SER
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra minha vida, e faze-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 faze-a de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.

4. VISITANTE SEJA BEM VINDO
Visitante seja bem vindo. Sua presença é um prazer.
Com Jesus estamos dizendo: “Esta igreja ama você!”.

5. CIDADÃO DO INFINITO
Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear,
Deixei o meu lar e sai sorrindo e assobiando pra não chorar.
Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra Te levar,
{E fui lutar por um mundo novo.
Não tenho lar, mas ganhei um povo.} (Bis)
Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito,
E levo paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.
Eu procurei semear a paz, e onde fui andando falei de Deus.
Abençoei quem fez pouco caso
E espalhou cizânia onde eu semeei.
Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão.
{Vou semeando por entre o povo,
E vou sonhando este mundo novo.} (Bis)
Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito,
E levo paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.

6. O AMOR DE JESUS
3. ENQUANTO ORAMOS
Ao orarmos Senhor, vem encher-nos com o Teu amor.
Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver.
Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá.
E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração.

{O amor de Jesus é maravilhoso} (3 vezes)
Sim, oh! Grande amor.
Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível,
A sua extensão é incomparável.
Sim, oh! Grande amor.

7. DEUS CUIDARÁ DE MIM
Cada dia meu Senhor, Deus cuidará de mim.
Cada dia meu Senhor, sim, paz dará a mim.
Ele vê o pardal nascer, e me ouvirá.
Sim, cada dia meu Senhor, Deus me protegerá.
8. O SENHOR É GRANDE
O Senhor é Grande! Aleluia! Ele é onipotente! Aleluia!
É onisciente! Aleluia!
{Grande, onipotente e onisciente Ele é} (Bis)
A-le-lu-ia! A-le-lu-ia! Aleluia!

10. CRISTO É MEU
Cristo é meu, sim Cristo é meu, minha vida se transformou.
Desde que ouvi, crendo recebi, a eterna salvação.
Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou.
Depois de buscar, tanto procurar, e achar só ilusão.
{Vivi sem motivo, vivi sem razão,
Mas, hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração.
Quero amar como Cristo amou.
O Seu sangue por mim derramou.
Quero então cantar, ao seu lado andar, Toda vida Lhe entregar.} (Bis)

9. O POVO DE DEUS
Eu venho do Sul e Norte,
Do Oeste e do Leste, de todo lugar.
Estrada da vida eu percorro,
Levando socorro a quem precisar.
Assunto de paz é meu forte.
Eu cruzo montanhas, e vou aprender.
O mundo não me satisfaz. O que eu quero é a paz.
O que eu quero é viver.

Coro: {Na vida eu levo uma luz,
No meu coração, o que disse Jesus.} (Bis)
Eu venho trazer meu recado,
Não tenho passado, mas sei entender.
Um homem foi crucificado.
Por ter ensinado a gente viver.
Eu grito ao meu mundo descrente
Que eu quero ser crente, que eu creio na cruz.

Eu creio na força do homem
Que segue o caminho de Cristo Jesus.

11. OS CAMINHOS
Os caminhos deste mundo, nos conduzem até Deus,
Até o céu prometido, onde brilha o sol.
Coro: E cantam os prados, cantam as flores,
Com harmoniosa voz;
E sempre que cantam, os prados e flores,
Eu sou feliz, pensando em Deus.
Os caminhos desta terra, estão cheios de amizade.
Não a negue a teu irmão, que espera em ti encontrar.
Os caminhos da planície, nos conduzem para o monte.
Haja dor ou alegria, sempre há luz no horizonte.
Os caminhos desta vida, nos pedem pra esperar.
É o Senhor que nos convida, ao banquete que vai dar.

12. MINHA PAZ VOS DOU
{ Minha paz vos dou.} (Bis)
Não como o mundo, Eu vo-la dou. Minha paz vos dou.
{ A fé vos dou.} (Bis)
Não como o mundo, Eu vo-la dou. A fé vos dou.

15. NÃO POR FORÇA (Zc. 4.6)
{Não por força, nem por violência,
Mas pelo meu espírito.} (Bis)
{Diz o Senhor dos Exércitos.} (Bis)
Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito.

16. QUERO APRENDER
{ Esperança vos dou.} (Bis)
Não como o mundo, Eu vo-la dou. Esperança vos dou.
{ Amor vos dou.} (Bis)
Não como o mundo, Eu vo-la dou. Amor vos dou.

13. ESTOU ALEGRE
(H) Estou Alegre! (M) Porque está alegre?
Estou alegre!
Conte-me porquê
Estou alegre!
Por que está alegre?
Por isso quero já saber.
Vou contar-lhe
Pode contar-me
A razão de estar alegre assim.
(T) Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Jesus Cristo me salvou,
E também me transformou, Por isso eu alegre estou.

14. UM CORAÇÃO PURO (Sl 51.10)
{Cria em mim, ó Deus, um coração puro.} (Bis)
{E renova dentro em mim,}
Um espírito inabalável.

Quero aprender a ser filho de Deus.
Quero aprender a fazer Seu querer.
Eu quero aceitar Sua vontade pra mim.
Quero ser sempre feliz.
Sempre confiando em Seu grande amor,
Tento viver neste mundo de dor,
Sempre esperando um lar que virá,
Sempre esperando este dia.
Coro:

Sendo herdeiro do reino de Deus,
Sendo um exemplo em minha vida aqui,
Vou dependendo das bênçãos dos céus.
Ensine-me, ó Deus, a fazer Seu querer.
Eu quero aprender a cumprir Sua lei.
Quero viver como Ele ensinou.
Eu quero estar sempre junto a Deus.
Eu quero aprender a ser livre.
(Coro)

Aprendo a ser o que Ele quer pra mim,
A sua graça eu canto assim.
{Reparto com outros o Seu grande amor,
Aprendo a viver sem tristeza} (3 vezes)

17. Ó CRISTO MEU
: Ó Cristo meu, anelo agradar-Te,
Tu que tens feito tanto para mim.

Coro

A minha vida quero entregar-Te,
Pura e perfeita, consagrada a Ti.
Tu és tão grande, eu sou pequeno,
Sem tua ajuda posso perecer.

18. QUE ALEGRIA
Que alegria, estou em Cristo! Já posso sorrir,
Pois tenho vida eterna, e motivo pra existir.

19. SEUS GRANDES SINAIS
{Quão grandes são os Seus sinais.
Quão poderosas são as Suas maravilhas!} (Bis)
Ó Deus, Seu reino é sempiterno,
E o Seu domínio de geração em geração,
Quão grandes são os Seus sinais.
Quão poderosas são as Suas maravilhas!

21. ABENÇOA ESTA OFERTA
{Ó Senhor abençoa esta oferta.} (Bis)
Abençoa aos Teus filhos, que ofertam de bom coração,
Dando a eles paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia,
Ó Senhor.
Quem dá com alegria
{Lá no céu brilhará} (3 vezes)
Quem dá com alegria
Lá no céu brilhará.
E Deus recompensará.

22. GRATO DEUS
Grato, Deus, por me amar, Sou grato por me abençoar.
Grato, Deus, por me curar e minha alma salvar. Aleluia!
Coro: Grato, Deus, por me amar
Sou grato por minha alma salvar

Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor,
Unamo-nos com hinos bons, de exaltados tons. Aleluia!
Revela, pois, Teu santo Ser, pra eu contigo, então viver.
Usa-me pra Teus fins; possui-me, enfim! Aleluia!

20. RENDEI GRAÇAS (Sl 106.1)
{Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom;} (Bis)
{Porque a Sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor.} (Bis)

23. MARAVILHOSO
Maravilhoso, maravilhoso é Jesus pra mim.
Conselheiro, Príncipe, Deus que não tem fim.
Salva-me, guarda-me, com Seu grande amor.
Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor!

24. AS PALAVRAS DA MINHA BOCA (Sl 19.14)
As palavras da minha boca, e o meditar do meu coração,
Sejam gratos diante de Ti, ó Senhor.
Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor.
As palavras da minha boca, e o meditar do meu coração,
Sejam gratos diante de Ti, ó Senhor.

25. O RENOVO
Jesus, desprezado, à cruz foi morrer.
Quem creu nesta pregação?
Ali, rejeitado, pois quis padecer.
Por causa da transgressão.
Levou sobre Si, sofrimento de nós,
Julgado sem condições.
Aflito, oprimido e ferido de Deus, Jesus suportou razões.
Mas, foi traspassado por nossa aversão,
O que vamos nós fazer?
Jesus, com Seu sangue, comprou-nos, então:
Devemo-lo receber.
E foi humilhado o Cordeiro na cruz,
Levado só pra sofrer,
Ovelha calada, ferida de Deus. Que o sangue nos dê poder!
Jesus, Redentor, nosso amado Pastor,
Nós cremos na Salvação!
De Ti, nos concede esse grande valor.
No sangue da comunhão!
Pra sempre em memória de Ti, ó Jesus,
Faremos de coração!
Que neste momento nos dá Tua luz, e que venha Teu perdão.

26. NO SANTUÁRIO
{Senhor, quem entrará no Santuário pra Te adorar?} (Bis)
{Quem tem as mãos limpas, e o coração puro,
Quem não tem vaidades e sabe amar.} (Bis)
{Senhor, eu quero entrar no Santuário pra Te adorar!} (Bis)
{Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro.
Retira as vaidades, ensina-me amar.} (Bis)

27. JESUS CELESTIAL
Resplendente da vitória após a morte crucial,
Relevante está na glória meu Jesus Celestial;
Vive, sim, a cada dia edificando a Sua grei
E com muita alegria O bendirei!
Senhor de Paz;
(H)
O grande Rei!
Assim verás
Com temor Te bendirei!
Eu sou feliz
Em meu Jesus
Porque me quis
Com amor trazer a luz.

Coro: (M)

Sim, de paz;
Grande rei!
Sim, verás!
Bendirei
Sou feliz
Em Jesus
Sim, me quis!
De Jesus.

É Jesus, o meu Amigo, meu irmão e Protetor.
Que me ampara no perigo, dando paz e Seu amor.
Nesta vida eu prossigo jubiloso em Jesus
Meditando no Bendito que reluz!.

28. SE CONFESSARMOS (1 Jo 1.9)
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo,
Para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça.

29. ALÔ
Alô, alô, aqui estamos nós
Alô, alô, ouvir de Cristo a voz.
Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar,
E aprender a Jesus amar.

30. O SABÃO
O sabão, lava meu rostinho,
Lava meu pezinho, lava minha mão.
Mas Jesus, pra me deixar limpinho,
Quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha,
Eu sei muito bem, quem pode me limpar.
É Jesus, eu não escondo nada.
Tudo Ele pode apagar.

31. SOU UMA FLORZINHA
{Sou uma florzinha de Jesus.} (Bis)
Abro a boquinha para cantar. Fecho os olhinhos para orar.
Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus.

32. PARE
{Pare! Eu vou contar-lhe, o que Cristo fez por mim} (Bis)
Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração.
Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim

33. MARANATA! VEM JESUS!
Cristo vem me buscar, para o céu me levará.
O Cordeiro prometido voltará.
Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar,
Para o toque da trombeta escutar.
Coro: Oh! Glória! Aleluia! Maranata, vem Jesus!
Sou liberto pela força desta cruz.
Vem um Consolador. Sua glória é esplendor,
Sou liberto pelo sangue de Jesus.
Ó irmão, vem orar, pois Jesus há de voltar!
Descerá dos céus ao mundo pra julgar.
Vamos todos preparar, para Cristo nos levar,
Vigilantes sempre à frente, trabalhar.
Ó Jesus, vem buscar Tua grei ao doce lar!
Confiante no Senhor hei de estar.
Novo céu e novo lar. Nova terra vou morar,
Pois contigo, meu Amigo, vou ficar!
34. COMO EU ANDAVA
Como eu andava, já não ando mais.
Como eu vivia, já não vivo mais.
{Porque, porque, é Jesus que vive em mim.} (Bis)
Larga, larga tudo, e segue a Jesus.
Larga, larga tudo, e segue a Jesus.
{E serás, e serás, desde já filho de Deus.} (Bis)
Amém.

35. UMA VOZ ME DISSE
Uma voz me disse lá do céu, “Canta, canta, canta para Mim.
Ora, ora, ora uma vez mais. Segue, segue, segue após Mim.”
“Vem, ser fiel até a morte, e Eu serei contigo até o fim.
{Logo estarás aqui no céu,
Onde tens uma coroa preparada para ti.” } (Bis)

36. FIRME NAS PROMESSAS
Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador
Fico, pelos séculos do Seu amor,
Firme nas promessas de Jesus.
Firme, firme,
Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.

37. BASTA QUE ME TOQUES SENHOR
Basta que me toques, Senhor, pra minh’alma cansada vencer.
Se a noite escura está, Tua luz me guiará.
Basta que toques, Senhor.
Basta neste culto, Senhor, Teu Espírito fazer derramar.
Se tristes estamos nós, Tua graça bastará.
Basta que me toques, Senhor.
Basta que me toques, Senhor.
Quando forças não mais encontrar.
Refúgio vou obter. Não mais vou perecer.
Basta que me toques, Senhor.

38. DÊ UM SORRISO

Coro:

Firme nas promessas, não irei falhar,
Vindo as tempestades a me consternar,
Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar,
Firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas, sempre vejo assim,
Purificação no sangue para mim,
Plena liberdade gozarei, sem fim,
Firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas do Senhor Jesus,
Em amor ligado com a Sua cruz.
Cada dia mais alegro-me na luz,
Firme nas promessas de Jesus.

Coro:

{Dê um sorriso só, sorriso aberto;
Sorriso certo, cheio de amor!} (Bis)

Quem tem Jesus, gosta de cantar.
Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá.
Tropeça aqui, “oi”, cai acolá,
Mas de novo levanta, e começa a cantar.

39. GRAÇAS TE RENDEMOS (Sl 75.1)
{Graças Te rendemos, ó Deus.} (Bis)
E invocamos o Teu nome,
E, declaramos as Tuas maravilhas.
Graças Te rendemos, ó Deus.

40. NÃO VOU FICAR SOZINHO

Não vou ficar sozinho, agora sou feliz
Com Cristo no meu coração.
Ele é meu grande amigo. Não temo o perigo,
Com Cristo no meu coração.

Coro:

(H) Ah! Eu sou feliz
(M) Ah! Eu sou feliz
Agora vou cantar
Agora vou cantar
(T) Pois contente estou. Com quem?
Com meu Salvador. Amém!
Feliz agora então eu viverei.

Jesus, há muito tempo, morreu em uma cruz.
Morreu só pra me salvar.
Seu sangue derramou, lavando meus pecados,
E desta forma agora salvo estou.

Se quer você, amigo, ser como eu feliz,
Entregue-Lhe o seu coração
Pois qualquer um que quis, Jesus tornou feliz,
E vive no seu coração.

41. TUA VONTADE
Quero Senhor, Tua vontade fazer, seja onde for, por Ti eu irei.
Sei que o Teu plano é perfeito, meu Senhor,
Já me salvaste por Teu amor.
Coro: Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar,
Mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor.
Tua vontade vou fazer.
Sei que irmãos vão estar me sustentando,
Em todo o tempo por mim suplicando.
Não vou temer pois eu tenho o poder,
Que todo mal me ajuda vencer.

42. BENDITO SEJA DEUS
{Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,
Nem aparta de mim a Sua graça.} (Bis)
Pois me tem ouvido, e me tem atendido.
Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,
Nem aparta de mim a Sua graça.
43. NOVA CRIATURA (2 Co 5.17)
{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.

44. DISSE JESUS ( Jo 14.6; 6.51)
{Disse Jesus,
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.”} (Bis)
Eu sou pão vivo que desceu do céu,
E quem comer deste pão viverá.
Este pão é a Minha carne
Que Eu darei pela vida do mundo.
{Disse Jesus,
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.”} (Bis)

45. O CÉU
{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, ao Senhor, ao Senhor.

47. CAMINHANDO VOU PARA CANAÃ)
{Caminhando vou para Canaã.} (3 vezes)

Coro: Gloria a Deus, caminhando vou para Canaã.
{Se você não vai, não impeça a mim.} (3 vezes)
{Deus me convidou para Canaã.} (3 vezes).

48. SEGUIR A CRISTO
Seguir a Cristo ó quanto anelo.
Ter minha vida cada dia com meu Deus.
Mas quão difícil é obedecê-Lo.
Andar aqui como Ele mesmo quer.
Sou fraco eu sei, tropeço a todo instante,
Mas mesmo assim, confiante estou.
Quero seguir-Te dentre os poucos que são Teus.
Oh, não permitas que meu coração me engane tanto ao ponto,
De tornar-me a ser mais um, na grande multidão.

46. FOI ASSIM
Conheçi o mundo mau, e com ele seus ardis.
Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis,
Saber mais que qualquer um, construir algum amor,
Onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver.
Coro: Mas Jesus

Cristo veio e me achou, assim, tão sujo.
E numa cruz por mim derramou sangue, tão puro.
{Foi assim que me salvou.} (Bis)

Eu conheço agora, sim, a clareza de Jesus.
Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz.
Hoje quero, sim, saber, do meu Mestre, Salvador.
Quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer.

49. TU ÉS DEUS (Sl 90.1-2)
{Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio,
De geração em geração.} (Bis)
Antes que montes nascessem,
E se formassem a terra e o mundo,
{De eternidade a eternidade, Tu és Deus.} (Bis).

50. CONTENTE
{Contente está meu coração} (Bis)
Porque meu Deus me guarda com amor,
É por isso que eu vivo tão feliz!

51. QUÃO GRANDE ÉS TU
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado,
Fico a pensar nas obras de Tuas mãos.
No céu azul, de estrelas pontilhado,
O Teu poder mostrando a criação.
Coro: Então minh’alma canta a Ti Senhor:
Quão grande és Tu, quão grande és Tu!
Então minh’alma canta a Ti Senhor:
Quão grande és Tu, quão grande és Tu.
Quando a vagar nas matas e florestas,
O passaredo alegre ouço a cantar;
Olhando os montes, vales e campinas,
Em tudo vejo o Teu poder sem par.
Quando eu medito em Teu amor tão grande,
Teu filho dando ao mundo pra salvar,
Na cruz vertendo Seu precioso sangue,
Minh’alma pode assim purificar.
E quando, enfim, Jesus vier em glória,
E ao lar celeste, então me transportar,
Adorarei prostrado e para sempre,
Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar!

52. POR MIM MORREU JESUS
Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz.
No monte do calvário, por mim morreu Jesus.
Por mim ressuscitou. Vitória sim, ganhou,
E à destra do seu Pai está. Por mim ressuscitou.
Pra mim, sim, voltará, e ao céu me levará.
Pra sempre cantarei louvor. Pra mim, sim, voltará.

53. COROAI
Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostai!
{O Filho do glorioso Deus, com glória coroai!} (Bis)
Ó escolhida geração do bom eterno Pai!
{O grande autor da salvação, com glória coroai!} (Bis)
Ó perdoados por Jesus, alegres adorai!
{O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai!} (Bis).
Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai!
{A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai!} (Bis).

54. VÁ COM DEUS

Oh! Sem Deus, a vida é em vão;
Pois sem Deus, que vale a petição?
Mas há de ser, com ele andará,
E no viver, consigo ficará.
Coro: Vá com Deus, vá com Deus,
Vá com Deus, hoje em tal poder.
Vá com Deus, vá com Deus,
Vá com Deus vencer!
Ao partir às terras além-mar;
A seguir, da lida o que será?
Nos temporais, ali não há temor,
Além do mais, consigo está o Senhor.
Vá com Deus àqueles lares mil;
Vá com Deus por toda a terra vil.
“Ide e pregai” - Porque não confiar?
Pois é seu Pai, que enfim há de guiar.

55. SIM, HÁ UM DEUS

Existe, além do céu anil, um Deus oculto do meu ver.
Criou o céu de estrelas mil. O mundo fez com Seu poder.
Coro: (H) Sim há um Deus,
Que vivo é,
NEle vivemos,
E temos fé!
(M) Do pó, meu Deus,
Homem criou;
Ele é meu Deus;
O grande “Eu Sou”.

(M) Sim, há um Deus
Que vivo é,
NEle vivemos,
E temos fé!
(H) Do pó, meu Deus
Homem criou;
Ele é meu Deus;
O grande “Eu Sou”.

Aquele Deus que nos amou, a vida de Seu Filho deu.
A graça, então nos perdoou. Teremos vida lá no céu!
“Não, há um Deus”. Alguém me diz; “Não passa de superstição!”.
Mas crendo nEle sou feliz , e me tudo vejo a Sua mão.

56. PERTINHO DO REI
Que alegria invade o meu ser!
Quero a todos dizer por que.
O meu Jesus minh’alma salvou, por Sua graça e Seu poder.
Por meus pecados na cruz expirou.
Também a mim esta promessa deu:

57. ALVO MAIS QUE A NEVE (Sl 51.7)

Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.
Bendito seja o Seu sangue,
Que por nós, ali Ele verteu.
Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos,
Que perante seu Deus já estão.

Coro: {Se eu for fiel, então eu subirei, e pra sempre estarei
Bem pertinho do meu Rei.} (Bis)
Coro: Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve.
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Que alegria transborda o meu ser!
Sempre cantando quero viver.
Com gratidão ao meu bom Salvador; a minha vida consagrarei.
Ele é a razão de todo meu viver,
Também a mim esta promessa deu:

Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou.
Oh! Quão profundas as chagas,
Que nos provam quanto Ele amou!
Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador.
Pois que mais alvo que a neve,
O Teu sangue nos torna, Senhor!

Se nós a ti confessarmos, e seguirmos na Tua luz,
Tu não somente perdoas,
Purificas também, ó Jesus.
Sim, e de todo pecado! Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve,
O Teu sangue nos torna, Senhor!

58. COMO AS ÁGUAS COBREM O MAR (Is 11.9)

Como as águas cobrem o mar,
Toda a terra se há de encher,
Do amor de Deus, e da glória do Senhor,
Como as águas cobrem o mar.
59. VEM! INFLAMA!
Meu pecado, resgatado, foi na cruz por Teu amor,
E da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor!
Coro: Vem! Inflama, viva chama
Em meu peito, bem sem fim!
Eu Te adoro, sempre imploro:
Ó Jesus, habita em mim!
Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,
Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor.
Redimida, só tem vida, a minh’alma em Teu amor;
Com apreço, reconheço, quanto devo a Ti, Senhor!

60. SOLDADOS DE CRISTO
Somos soldados de Cristo.
Avante cantando louvores.
{Nosso Rei é Mestre dos Mestres,
General e Senhor dos Senhores.} (Bis)
Coro: Damos glória, aleluia, para sempre, sem cessar.
{Nosso Rei é Mestre dos Mestres,
General e Senhor dos Senhores.} (Bis)
Nas batalhas não temos derrotas.
As vitórias não são multicores.
{Nosso Rei é Mestre dos Mestres,
General e Senhor dos Senhores.} (Bis)

61. TOMADO PELA MÃO
Coro: {Tomado pela mão de Jesus, eu vou!} (3 vezes)
(M) Por onde for!
(H) Por onde for
{Tomado pela mão de Jesus, eu vou!} (3 vezes)
Em Seu amor!
Se Jesus te disse:
“Amigo, deixa tudo e vem comigo”,
Toma a Cristo com mãos limpas,
(H) e nEle vai!
(M) e nEle vai!
“Eu te levo”, disse o Amigo,
“A um lugar, a um reino comigo,
Onde tudo é mais alegre e mais feliz!”

62. O GRANDE AMIGO

63. UM SÓ REBANHO

Em Jesus, Amigo temos, mais chegado que um irmão.
Ele manda que levemos, tudo a Deus em oração.
Oh! que paz perdemos sempre, oh! que dor no coração.
Só porque nós não levamos, tudo a Deus em oração.

Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé, e um só Salvador.
É Teu amor que nos une aqui,
{E num só Espírito adoramos a Ti.} (Bis)

Temos lidas e pesares, e na vida tentação.
Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração.
Haverá um outro amigo, de tão grande compaixão?
Os contritos Jesus Cristo, sempre atende em oração.

Um só rebanho, um só Pastor.
Fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor
Só nos gloriamos na Tua cruz,
{Louvado sejas, bendito Jesus.} (Bis)

E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão.
Pois é sempre a nossa força, e refúgio em oração.
Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração.
Em Seus braços nos acolhe, e nos dá consolação.

Um só rebanho, um só Pastor.
Ó Cristo, és digno de nosso louvor.
Tu és o imã que nos atrai,
{É só por Ti que adoramos ao Pai} (Bis)

Um só rebanho, um só Pastor.
Eis que esperamos por Ti, ó Senhor
É face a face que vamos ver,
{Quem nos amou e por nós quis morrer.) (Bis)

64. ADORO UM CRISTO VIVO

Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está.
Eu sei que Ele vive e Ele salvará.
Eu vejo a Sua graça, eu ouço a Sua voz,
É Ele quem me livra da morte atroz.

Coro: Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração.
Consola-me, conforta-me na minha tentação.
Jesus, meu Rei, eterno Salvador,
Quereis saber quem Ele é - Jesus, meu Salvador!

Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz
Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz.
Eternamente vive, pra sempre viverá.
Eu sei que Ele vive e viverá.

Alegro-me em Cristo, por isto cantarei
Eternas aleluias ao glorioso Rei.
A única esperança que sempre manterei,
É minha confiança Jesus, meu Rei.

65. ESTOU SEGUINDO JESUS, O CRISTO
Estou seguindo Jesus, o Cristo.
Deste caminho eu não desisto.
Estou seguindo Jesus, o Cristo,
Atrás não volto, não volto não.
Atrás o mundo, Jesus na frente,
Jesus o Guia Onipotente.
Atrás o mundo, Jesus na frente,
Atrás não volto, não volto não!.
Depois da luta, vem a coroa.
A recompensa é certa e boa.
Depois da luta, vem a coroa,
Atrás não volto, não volto não.

66. 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.
(H) Vale mais que o céu.
Vale mais que o mar.
Vale mais que tu.
Vale mais que eu.

(M) 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.

67. VIVO É JESUS
Montanhas e vales, e vistas imensas.
São obras da mão do eterno Senhor.
Coro: Vivo é Jesus, hoje vive, sim,
Habita sempre em mim.
Nunca mais ficarei sem Jesus desde que,
Ele entrou no meu coração.
As flores, as aves, o céu todo azul,
São provas do Mestre que hoje se vê.
O sol e a lua, o belo arco-íris,
Sinais do carinho de Deus, Criador.

68. SUA VIDA MAIS CLARA
Sua vida mais clara se levantará,
Quando Cristo Jesus voltar.

Coro: Ainda que haja trevas, será como a manhã,
{Será como amanhecer.} (Bis - depois da última estrofe)
Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar,
E o rosto de Cristo Jesus vou contemplar.

69. BRILHAR POR JESUS
(Brilha, brilha em teu lugar.} (Bis)
A noite escura chegará,
A luz porém mais brilhará.
Brilha por Jesus em teu lugar.

70. O REI ESTÁ VOLTANDO
O mercado está vazio, o seu trabalho já parou.
Os martelos dos obreiros, seu barulho já cessou.
Os ceifeiros lá no campo, terminaram seu labor.
Toda terra está em suspense. É a volta do Senhor.

Coro: O Rei está voltando. O Rei está voltando.
A trombeta está soando, o meu nome a chamar.
O Rei está voltando. O Rei está voltando.
{Aleluia! Ele vem me buscar.} (Bis – depois da última estrofe)

Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelical.
Todo o céu está se abrindo num bem vindo sem igual.
Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar,
“Aleluias ao Cordeiro! Nós chegamos para o lar.”

71. A TUA PAZ
A Tua paz é como rio, que corre suavemente
Ao encontro do mar, Senhor Jesus.
A Tua paz é como os campos, onde tem belas flores
E há pássaros a cantar.
{Pássaros a cantar, (H) cantar
Rios a correr,
(H) correr
Quem tem Jesus tem motivos pra viver.} (Bis)

74. A CEIA
72. SEU NOME (Is 9.6)
{Seu nome é Maravilhoso.} (3 vezes)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
{Seu nome é Conselheiro.} (3 vezes)
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
{Seu nome é Deus Forte.} (3 vezes)
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.

73. SATISFAÇÃO
Satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto.
Sou de Jesus, e agora eu sinto,
Satisfação sem fim.
Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria,
Sempre cantando a melodia,
Satisfação sem fim.
Sim, paz real; sim gozo na aflição.
Achei o segredo.
É Cristo no coração, aleluia!
Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo,
Logo em glória eu hei de vê-Lo,
{Satisfação sem fim!} (3 vezes)

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 entristecendo para ser levado.

75. OUVE Ó DEUS
Ouve, ó Deus, atende ao meu clamor.
Nos confins da terra, eu clamarei a Ti.
(T) Quando eu abatido for, (M) Lá, lá, lá
(T) Leva-me para uma rocha
(H) Mais alta que eu. (M) Mais alta que eu. (Bis)
Porque Tu tens sido, o meu refúgio e
Uma torre forte, contra todo mal.
(T) Quando eu abatido for, (M) Lá, lá, lá
(T) Leva-me para uma rocha
(H) Mais alta que eu. (M) Mais alta que eu. (Bis)

76. MEU SENHOR DESCEU DOS CÉUS
Meu senhor desceu dos Céus e deu a salvação.
Glória, glória cantam lá nos Céus!
O Senhor valeu, que satisfação! Aleluia, glória a Deus!

79. VAMOS BATALHAR
Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já.
O inimigo que, com a sorte vem, tão feroz, irmãos, não vencerá!
Coro: Vamos

Coro:

{Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus!} (Bis)

(H) Meu Senhor desceu dos Céus; (M – repetem o coro)
E deu a salvação.
Glória, glória, cantam lá nos Céus!
O Senhor valeu, que satisfação! Aleluia, glória a Deus!
Meu Senhor desceu dos Céus.

77. CANTE

crentes, vamos já avante,
Firmes sempre, contra Satanás.
Cristo forte, nosso Comandante
{Está conosco, General capaz.} (Bis – no final)
Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor.
Quando o fim chegar, fim do batalhar.
Vem nos coroar, por Teu amor.

80. MEU REDENTOR

{Cante, amém, amém. Alegre-se, amém, amém.
Glória a Deus, amém, amém.} (Bis)

Para o Calvário foi meu Jesus. Dia sombrio, quase sem luz;
Sem ser forçado, vai entre dor, levando a cruz só por amor.

(H) Quando o Senhor voltar outra vez.
(T) Que o povo cante, amém, amém.} (Bis)

Coro: Vejo o Senhor, meu Redentor,
Por meus pecados sofrendo na cruz.
Dependurado, ensangüentado,
Desamparado, Cristo Jesus.

{Cante, amém, amém. Cante, amém, amém.
Que o povo cante, amém, amém.} (Bis)

“Pai os perdoa.” Ora Jesus, enquanto sangue jorra da cruz.
Sofrendo dores até o fim, ninguém no mundo nos ama assim.

78. FAZ UM SERVO DE MIM
Senhor poderoso eu rogo a Ti.
Como Tu és um servo, faz um servo de mim.
Seguir Teu exemplo é meu querer.
Como Tu és um servo, também quero ser.

Eu amo a Cristo, meu Salvador,
Precioso Amigo, Mestre, Senhor.
Em minha vida O exaltarei. Na eternidade O louvarei.

81. 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
Ti amo Senhor, Ti quero Senhor, no meu coração.

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

82. MEU FARDO ELE LEVOU
Eu canto sempre alegre e vou dizer porque,
Meu fardo Ele levou.
Se alguém me perguntar como foi que aliviei,
Meu fardo Ele levou.
Seu santo, eterno amor, o meu coração lavou,
Os meus pecados todos carregou.
No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar.
Meu fardo Ele levou.

83. NÃO TENHO MEDO (Sl 3.6-7)
{Não tenho medo de milhares do povo
Que tomam posição contra mim.} (Bis)
{Levanta-Te, levanta-Te!
Salva-me, Deus meu!} (Bis)

84. SEMPRE CAMINHANDO
Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando.
Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando,
Sempre caminhando, sempre caminhando.
Ò glória, aleluia, a igreja sempre caminhando.
Ò glória, aleluia, a igreja sempre caminhando,
Sempre caminhando, sempre caminhando.

85. SANTO É O SENHOR (Ap. 4.8-11)
{Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Santo é o Senhor Deus Poderoso.} (Bis)
Que era, que é, e que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
{Glória, Glória, Glória ao Senhor,
Glória ao Senhor, Deus Poderoso.} (Bis)
Que era, que é, e que há de vir,
Glória, Glória, Glória ao Senhor.
{Honra, Honra, Honra ao Senhor,
Honra ao Senhor, Deus Poderoso.} (Bis)
Que era, que é, e que há de vir,
Honra, Honra, Honra ao Senhor.
{Digno, Digno, Digno é o Senhor.
Para receber a glória e honra.} (Bis)
Que era, que é, e que há de vir,
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
86. VAMOS DAR LOUVOR
{Vamos dar louvor, ao Senhor
Levantemo-nos nossas vozes em Seu louvor!} (Bis)

87. AMIGO LEAL
89. CRUCIFICADO COM CRISTO (Gl 2.19-20)
Toma o meu coração, o meu ser, minhas mãos.
A Ti dou, ó Jesus, o que sou.
O meu mundo negar, Tua vontade aceitar,
O meu ser quero a Ti consagrar.
Coro:

Faz-me, Amigo Leal, a servir-Te, Senhor;
Teu amor transmitir com fervor.
Nada sei. Nada sou. Mas Tu és meu Pastor.
Junto a Ti, já não tenho temor.

Dá-me a voz, dá-me a luz, dá-me o dom de falar,
Pra mensagem de fé propagar.
Dá que possa sentir, o calor das Tuas mãos,
Transbordando em meu coração.

Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive,
Mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus,
Que me amou e se entregou a si mesmo por mim!
Estou crucificado com Cristo;
Logo, já não sou eu quem vive,
(H) Mas Cristo vive em mim.
(M) Mas Cristo vive em mim.
(T) Mas Cristo vive - - em mim!

90. NA PRESENÇA DO SENHOR
88. SEM DEUS
Sem Deus nada somos neste mundo.
Sem Deus não podíamos viver.
{Nem as folhas das árvores se movem,
Se não for pelo Seu poder.} (Bis)
O maior milagre deste mundo, foi Jesus que na cruz realizou.
{A minh´alma manchada do pecado
Jesus com Seu sangue lavou.} (Bis)
Na noite que Ele foi traído, em memória a ceia nos deixou.
{O pão simboliza o Seu corpo,
O suco, o sangue do Senhor.} (Bis)
Na ceia nós temos esperança. O Cordeiro logo vai voltar.
{Vai enxugar pra sempre nossas lágrimas,
E levar-nos ao Eterno Lar. } (Bis)

Há prazer, há prazer, há prazer na presença do Senhor.
Há prazer real, há prazer sem fim,
Há prazer na presença do Senhor.
Tenho paz, tenho paz, tenho paz na presença do Senhor.
Confiando nEle há perfeita paz,
Tenho paz na presença do Senhor.
Sinto amor, sinto amor, sinto amor na presença do Senhor.
Sinto amor maior que qualquer outro amor,
Sinto amor na presença do Senhor.
Há prazer, tenho paz, sinto amor na presença do Senhor.
Cristo tudo supre ao que nEle crê.
Há prazer, tenho paz, sinto amor na presença do Senhor.

91. SANTO ESPÍRITO
Santo Espírito enche a minha vida,
Pois com Cristo eu quero brilhar.
Santo Espírito enche a minha vida.
Usa-me as almas a salvar.
Coro: (H) Aleluia, Aleluia
(M) A-- , A-(T) Aleluia, dou a Cristo Rei.
(H) Aleluia, Aleluia
(M) A-- , A -(T) Aleluia dou ao Rei.

Faz-me, Deus, uma luz fulgurante,
Que jamais venha escurecer,
Faz, ó Deus, que meu facho brilhante,
Brilhe sempre até o amanhecer.

92. HOSANA!
Mantos e palmas espalhando vai,
O povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe se começa 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”} (Bis)

Como na estrada de Jerusalém,
Um dia também poderemos cantar,
A Jesus Cristo que virá outra vez,
Para levar-nos ao eterno lar.

93. GRANDE É O SENHOR
{Grande é o Senhor, Rei do Universo.} (Bis)
Pois tão grande é, pois tão grande é!
Coro:

{Ho-o-o-sana nas alturas!} (3 vezes)
Pois tão grande é, pois tão grande é!

{Seja bem vindo, bendito o que vem.} (3 vezes)
Em nome do Senhor, em nome do Senhor!

94. CRISTO, NOME DOS NOMES
Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor,
Emanuel, Deus conosco, o Rei, meu Redentor, Verbo Vivo.
{Ele é príncipe, e Conselheiro,
Deus Poderoso, Pai Eterno.
O Seu governo, Ele vai sustentar,
E o Seu reino não terminará.} (Bis)

95. HUMILHAI-VOS (Tg 4.10)
Coro: (H) Humilhai-nos diante de Deus
(M) Humilhai-vos diante de Deus. (Bis)
(H) E vos
exal – tará
(M) E vos
exal - tará. (Bis)
(H) Jesus Cristo é o Filho de Deus.
(M) Jesus Cristo é o Filho de Deus. (Bis)
(H) Morreu na cruz por mim.
(M) Morreu na cruz por mim. (Bis)

96. MEU CORAÇÃO TRANSBORDA DE AMOR
Meu coração transborda de amor,
(M) Transborda de amor.
(H) Porque meu Deus
(M) Porque meu Deus,
(H) É um Deus de amor.
(M) É um Deus de amor.

99. AGINDO EU (Is 43)

(H)

(H)

Minh´alma está repleta de paz, (M) Repleta de paz.
(H) Porque Jesus
(M) Porque Jesus,
(H) É a minha paz
(M) É a minha paz.
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
(M) Eu digo alelu-u-ia, alelu-u-ia, aleluia,
(H) E eu digo porque.
(M) E eu digo porque.

(H)

(H)

Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
(M) Eu digo alelu-u-ia, alelu-u-ia, aleluia,
(H) Aleluia amém.
(T) Aleluia amém.

97. OLHAR SOMENTE A TI SENHOR
{Olhar somente a Ti, Senhor.} (3 vezes)
E não olhar atrás.
Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir-Te sem parar, Senhor.
Meu ser Te entregar, Senhor, e não voltar atrás.
1.

2. Amar - - Voltar

3. Seguir - - Voltar

98. MEU NOME ESCRITO ESTÁ
Com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está,
Com pena de ouro escrito está meu nome lá no céu,
{Lá no céu, meu nome escrito está.) (Bis)

Coro:

{“Agindo Eu, quem O impedirá?”} (4 vezes)

“Eu sou teu Deus, Eu sou teu Senhor,
E fora de Mim, não há Salvador.
Antes de Mim, nenhum Deus se formou.
Depois de Mim, nenhum Deus haverá.”
“Eu te criei”, assim diz o Senhor.
“Eu te amei, sou Deus de amor.
Eu te chamei, sou teu Salvador.
Contigo irei, seja onde for.”

100.

SHALOM, MEU AMIGO
Shalom, meu amigo,
Deus é contigo
Até o fim.
Coro: Para o céu eu irei
Encontrar com meu Rei
(H) Shalom, Sha-a-a-lom
(M) Shalom, Shalom. (Bis)

Jesus prometeu
Que vai voltar
Pra me levar.

101.

HÁ MOMENTOS

{Há momentos, em que as palavras não resolvem,
Mas o gesto de Jesus, demonstra amor por nós.} (Bis)
{Foi no calvário, que Ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro, o que é o amar.} (Bis)

104.

VAMOS ADORAR A DEUS (Ap 4.10-11)

{Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus.} (Bis)
Coro:

Coro:

{Aqui no mundo, as desilusões são tantas,
Mas existe a esperança, que Ele vai voltar.} (Bis )

102.

SHALOM

Ao que está assentado, no trono, e ao Cordeiro,
Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio,
Pelos séculos, dos séculos, amém!
105.

BUSCAI O REINO DE DEUS

{Shaiá-lá-lá-lá-lá-lá meu irmão Shalom!.} (Bis)
Coro:

(Shalom, Shalom, Shalom, Shalom.} (Bis)

Eu vou para a terra prometida onde o futuro é meu.
Eu vou caminhando na avenida que me leva a Deus.

{Buscai primeiro o Reino de Deus, e a Sua justiça,
E todas as coisas vos serão acrescentadas.
Alelu-Aleluia!} (Bis – somente os homens)
(M)

Eu canto a alegria de viver que o amor me traz.
Outra coisa não sei fazer que buscar a paz.
Eu vou com sorriso de criança pela multidão.
Eu levo comigo a esperança no coração.
(Shaiá-lá-lá-lá-lá-lá meu irmão Shalom.} (Bis)

103.

MINH´ALMA CANTA ALEGRE

Minh´alma canta alegre, Jesus me libertou.
O Deus de paz, meu Amigo, meu pecados apagou.
Bondade eterna conheci, a justificação.
Jesus está no meu coração.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu-Aleluia!

{Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra,
Que se procede da boca de Deus.
Alelu-Aleluia (Bis – somente os homens)
{Se vos perseguem por causa de mim, não estranheis o porquê.
Não é o servo maior que o Senhor.
Alelu-Aleluia!} (Bis – somente os homens)
(M)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Alelu-Aleluia!

106.

SOMOS UM NO ESPÍRITO

108.

{Somos um no espírito e um no Senhor.} (Bis)
E rogamos que sempre haja esta união,
E o mundo verá o nosso amor, nosso amor,
Sim, o mundo verá o nosso –
A-mor, a-mor, (Mulheres ecoando)
Numa palavra o Evangelho é amor.
Conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor!

EU INVOCO MEU SENHOR (Sl 18)
(Homens começam com as Mulheres ecoando)

Eu invoco meu Senhor.
Digno é de ser louvado.
Serei salvo dos inimigos.

(H)

{O Senhor vive. Bendita seja a Rocha
E exaltado seja o nome do meu Salvador!} (Bis)
Coro:

Paz, paz, paz, paz (Mulheres ecoando)
Numa palavra o Evangelho é paz.
Paz que excede o conhecimento, paz, paz, paz,
(H)

Cristo, Cristo, (Mulheres ecoando)
Numa palavra o Evangelho é Jesus.
Ele morreu e ressurgiu. Vivo é Jesus. Vivo é Jesus.

(Homens começam com as Mulheres ecoando)

Quem é Deus senão o Senhor?
Quem é a Rocha senão o Deus?
Revestir-me-á de força.

(H)

107.

VENHA CRISTO

(Homens começam com as Mulheres ecoando)

Jesus Cristo, meu Amigo, Ele me ama, eu O amo.
Ressurgido, Ele volta. Venha Cristo, Aleluia!
Coro: (Homens cantam “Aleluia” 6 vezes)

Ele viveu para morrer na cruz. Resgatar a humanidade.
Vencendo a morte, Ele ressuscitou! Agora reina para sempre!
(M)

(Homens começam com as Mulheres ecoando)

Em Jesus, Amigo temos, mais chegado que um irmão.
Ele manda que levemos, tudo a Deus em oração.

109.

MARAVILHOSO É CRISTO SENHOR

Maravilhoso é! Maravilhoso é!
Maravilhoso é, Cristo Senhor!
Ele é o grande Rei, Mestre de tudo, eu sei.
Maravilhoso é, Cristo Senhor!
Ele é o bom Pastor, a Rocha Eterna,
Todo Poderoso Deus!
Prostrai, ó povos. Louvai de novo.
Maravilhoso é, Cristo Senhor!

110.

LOUVE AO SENHOR

{Louve o Senhor com todo o ser.
Louve, pois é Ele o Rei dos Reis.} (Bis)
Louve com a vida, que Ele mesmo colocou em ti,
Para que entendessem o porquê de existir.
Coro: Por isso eu, falo, canto e grito,
A este Deus, Rei do infinito,
“Não é um homem que me negará
A liberdade de eu poder cantar.”
Eu quero é transbordar
Em amor e graças dar.

112.

Se andas a procurar, a paz tão desejada
Não deves desiludir, 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, 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)

{Louve ao Senhor da criação.
Louve por tão grande salvação.} (Bis)
Como posso me calar? Os mortos fazem isto bem.
Eu só quero exaltar, a Deus e mais ninguém!

CERTEZA

113.
(T)

QUERO LOUVAR-TE

{Glória a Deus, glória a Deus!} (Bis)

Quero louvar-Te, sempre mais e mais.
Quero louvar-Te, sempre mais e mais.
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer,
Quero louvar-Te (Senhor – só no final)
(H)

111.

CANTE ALELUIA AO SENHOR
1.

(H) Cante Aleluia ao Senhor.
(H) Cante Aleluia ao Senhor.
(H) Cante Aleluia, cante aleluia.
(H) Cante Aleluia ao Senhor.

(M) Cante Aleluia ao Senhor.
(M) Cante Aleluia ao Senhor.
(M) A-le-lu-ia
(M) Cante Aleluia ao Senhor

2. Cristo morreu na crua por nós.
3. Cristo Jesus ressuscitou.
4. Vive na igreja entre nós.
5 . Cristo em breve voltará
6 . Cante aleluia ao Senhor.

1. (M) As aves do céu, cantam para Ti.
As flores do campo, refletem Teu poder .
Quero cantar, quero entregar.
Meu coração a Ti. (Senhor – só no final)

2. (H) Amar-te
3. (H) Servir-Te
4. (H) Buscar-Te

(M) As aves...
(M) As aves...
(M) As aves...

114.

EXULTAÇÃO

A Deus demos glória com grande fervor!
Seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar.
A Jesus Salvador, a Jesus Redentor!
A Deus demos glória porquanto do céu
Seu Filho, bendito por nós todos deu.

Coro:

Oh! Graça real foi assim que Jesus,
Morrendo Seu sangue por nós derramou!
Herança nos céus com os santos em luz,
Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.
A crer nos convida tal rasgo de amor,
Nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem pois confia no seu Salvador.
Vai vê-lo sentado na glória dos céus.

115.

FICA COMIGO

Fica comigo, Deus meu Salvador.
Viver sem Ti não posso, meu Senhor!
Sem teu poder, o peso desta vida,
Não mais eu poderia suportar.
Fica comigo, Deus ó benção minha!
Qual outro dom teria mais valor
Do que a Tua presença preciosa,
Dia a dia, ó meu Redentor?
Fica comigo quando tempestades
Caem sobre mim ó Deus meu Protetor!
Se ao meu lado estrondam altos mares,
Não fazem me jamais sentir temor.
Fica comigo quando a solidão
Vence e eu não posso agüentar.
Chamas de dor e a morte já chegando,
Ó Deus Senhor comigo vem ficar!

116.

DEUS É TÃO BOM

{Deus é tão bom, aleluia} (Bis)
Deus é tão bom, é tão bom pra mim.
{Cristo é real, aleluia} (Bis)
Cristo é real, é real pra mim.
(Ele voltará, aleluia} (Bis)
Ele voltará, voltará pra mim.
Deus é tão bom, aleluia. Cristo é real, aleluia,
Ele voltará, voltará pra mim.

117.

RAZÃO DE VIVER

119.

ABRE MEUS OLHOS

(H) Abre meus olhos, eu quero ver Cristo.
Eu quero segui-Lo, dizer que O amo.
(M) Abre os ouvidos, eu quero ouvir Cristo.
Nas folhas do Livro, eu quero buscá-lo.

Coro:

Andam procurando a razão de viver
Neste mundo mau querem paz receber.
Fazem seus 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.
118.

SÊ FIEL

(AP. 2.10)

Sê fiel até a morte, e Eu te darei
A coroa da vida.
Sê fiel! Sê fiel!

Vou contar, vou contar, das belezas que Ele fez, vou contar.
O Senhor veio me mostrar, cada dia do meu viver,
O caminho a seguir, rumo ao lar.
Vou cantar, vou cantar, das belezas de Ele fez, vou cantar.
Demonstrar meu grande amor através do meu viver,
E a Ele sempre dar meu louvor.

120.

O BARQUINHO

Vede cautelosamente vai, um barquinho a vagar,
E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.
Minha vida é assim, também.
Não vivo no mar, mas vivo a vagar.
{Sou como um barquinho cruzador,
Mas quem me conduz é o Senhor.} (Bis)

121.

O SENHOR É A MINHA LUZ (Sl 27.1)
{O Senhor é a minha luz, e a minha salvação.
A quem temerei, a quem temerei?} (Bis)
O Senhor é meu refúgio e paz,
A quem então eu preciso temer?
O Senhor é a minha luz, e a minha salvação.
A quem temerei, a quem temerei?

122.

CREPÚSCULO

Põe-se o sol e a noite cai, brilham já estrelas mil.
Nesta paz suave, ó Pai, faze ouvir a voz gentil,
A voz gentil!
Coro: Santo, Santo, Santo és nosso Deus!
Terra e mar e os altos céus, dão louvor a Ti, Senhor,
A Ti, Senhor!

Foge a luz, e as sombras vêm. Calma e paz repousa então.
Desce, ó Pai, do lar de além. Dá-nos, pois, o Teu perdão,
O Teu perdão.
Quando enfim reinar a paz, glória, luz e eterno amor,
Tu, que lá no céu estás, lembra-te de nós, Senhor,
De nós, Senhor!

123.

LOUVAI

Louvai ao Senhor pra sempre,
Digo outra vez, louvai!
Louvai o Senhor pra sempre,
Digo outra vez, louvai!
Louvai, louvai!
Digo outra vez, louvai!
Louvai, louvai!
Digo outra vez, louvai!

124.

MAIS PERTO

Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
Ainda que seja a dor, que me una a Ti.
Sempre hei de suplicar,
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de Ti.
Andando triste aqui, na solidão,
Paz e descanso a mim, Teus braços dão.
Sempre hei de suplicar,
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de Ti.
Minh´alma cantará a Ti, Senhor,
Cheia de gratidão, por Teu amor.
Sempre hei de suplicar,
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de Ti.
E quando a morte, enfim, me vier chamar,
Com serafins nos céus, irei morar.
Então me alegrarei,
Perto de Ti, meu Rei,
Perto de Ti, meu Rei,
Meu Deus, de Ti.

125.

MAIS DE CRISTO

127.

Mais de Cristo eu quero ver,
Mais do Seu amor obter,
Mais da Sua compaixão,
Mais da Sua mansidão.
{Mais, mais de Cristo.} (Bis)
Mais do Seu puro e santo amor,
Mais de Ti mesmo, ó Salvador!

Coro:

Mais de Cristo compreender,
Quero a Cristo obedecer,
Sempre perto dEle andar,
Seu amor manifestar.

126.

SENHOR E PAI

Senhor e Pai de todos nós,
Perdão por todo mal.
Ó vem, com Tua doce voz,
Falarmos mais assim a sós,
De paz celestial.
Ó Pai, possamos, hoje aqui,
O Teu chamado ouvir,
Tal qual fizeste lá no mar,
Possamos nós contigo andar
Até ao fim seguir!
A Ti queremos vir, Senhor,
O mal deixando atrás!
Assim possamos sempre ter
A plenitude no viver
De luz, descanso e paz.

A LINDA HISTÓRIA

Cantarei a linda história
De Jesus, o Salvador,
Que deixou Seu lar na glória,
Pra salvar o pecador.
Cantarei - - - - - - a linda história
(H) Cantarei - - - - - - a linda história
(M) De Jesus, - - - - - - meu Salvador
(H) De Jesus, - - - - - - meu Salvador
(M) Cantarei - - - - - - na Sua glória
(H) Cantarei - - - - - - na Sua glória
(M) Com os santos, - - - - - - com fervor.
(H) Com os santos, - - - - - - com fervor.

Coro: (M)

Eu perdi-me e Ele achou-me,
Longe, longe, do meu lar.
Abraçou-me então, tomou-me
Pra com Ele eu ir morar.
Jesus Cristo deparou-me,
Quando fraco, pra morrer,
As feridas Ele untou-me
E livrou-me com poder.
Dias negros ainda tenho,
Sofrimento e dissabor,
Mas a Ele eu tudo exponho
E me livra com amor.

128.

AMOR FRATERNAL

Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui;
Concede que sejamos um corpo só em Ti.
Contendas e malícias que longe de nós vão;
Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão!
Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Devemos ser unidos por um mais forte amor.
Olhar com simpatia os erros de um irmão,
E todos ajudá-lo com branda compaixão.
Jesus, suave e meigo, ensina-nos a mar,
E, como Tu, sejamos também no perdoar!
Ah! Quanto carecemos de auxilio do Senhor!
Unidos, supliquemos a Deus por esse amor!
Se Tua igreja toda andar em santa união,
Então será bendito o nome de cristão.
Assim o que pediste em nós se cumprirá,
E todo o mundo inteiro a Ti conhecerá!

129.

130.

FIRMEZA

Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus;
No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor.
Coro: A minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor.
Estão firmados no Senhor.
Se Lhe não posso a face ver, na Sua graça vou viver;
Em cada transe, sem falhar, sempre hei de nEle confiar.
Seu juramento é mui leal, abriga-me no temporal;
Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação.
Assim que o Seu clarim soar, irei com Ele me encontrar;
E gozarei da redenção, com todos que no céu estão.

131.

CRISTO! CRISTO!

SEGURANÇA

Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz.
Sou por Jesus, herdeiro de Deus.
Ele me leva à glória dos céus.
Coro: {Canta, minh´alma! Canta ao Senhor!
Rende-Lhe sempre ardente louvor.} (Bis)
Ao seu amor, eu me submeti, e extasiado então me senti,
Anjos descendo, trazem dos céus
Ecos da excelsa graça de Deus.

Sempre vivendo em Seu grande amor.
Me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus.

Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar;
Aceitar os Seus ensinos, e as promessas desfrutar.
Coro: Cristo! Cristo! Já confio, em Teu nome, em Teu poder!
Cristo! Cristo! Bem-amado, faz a minha fé crescer!
Oh! Que gozo crer em Cristo, ter certeza de perdão!
Receber amor de Cristo, vida, paz e salvação.
Bem feliz eu sou em Cristo. Sempre dEle quero ser.
Quero agora mui submisso, só a Ele obedecer.

132.

SOU PEQUENO

Meu Jesus, no céu está, preparando um lar, eu sei.
Faz tempo, sim, que Ele foi, preparar um lindo lugar.
Cristo um dia vai voltar, vem pra me levar,
E no lar que preparou, vou pra sempre morar.
{Sou pequeno, mas Jesus está em meu coração,
e por isso digo vou ao céu.} (Bis)

133.

135.

O SENHOR TEU DEUS (Sf 3.17)
{O Senhor, Teu Deus, está no meio de ti,
Poderoso para salvar-te.
Ele Se deleitará em ti com alegria.
Renovar-te-á no Seu amor.
Regozijar-Se-á em ti com júbilo.} (Bis)
O Senhor, Teu Deus, está no meio de ti,
Poderoso, poderoso, poderoso.

CALMO, SERENO E TRANQUILO.

Calmo, sereno e tranqüilo, sinto descanso neste viver.
Isto devo a um Amigo, que só por Ele eu pude obter.
Coro: É Jesus, meu Amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus.
(com Deus, com Deus

SOB A SOMBRA DO ALTÍSSIMO (Sl 91)
{Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Senhor, Onipotente descansará} (bis)
(H)

SANTO

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Cedo, de manhã, cantaremos Teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Deus Jeová triuno,
És um só Deus, excelso Criador!

somente no final)

Triste foi sua história, levado a cruz sem pecado algum.
Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou.

134.

136.

Direi do Senhor,
(M) Direi do Senhor,
(T) Ele é meu Deus. (3 vezes)
Amém, Amém.

Santo! Santo! Santo! Todos os remidos.
Junto com os anjos, proclamam Teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
Eras, e sempre és e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Nós os pecadores.
Não podemos ver Tua glória sem tremor.
Tu somente és Santo. Não há nenhum outro.
Puro e perfeito, excelso Benfeitor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam Teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo,
És um só Deus, supremo Criador!

139.
137.

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.
138.

SEGURA NA MÃO DE DEUS

QUE A BELEZA DE CRISTO

JESUS ME TRANSFORMOU

Eu perdido pecador, longe do meu Jesus.
Abatido e sem vigor, a perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu, dando-me Sua mão,
E salvar-me conseguiu da perdição.
Coro: Cristo me amou, e me livrou.
O Seu imenso amor, me transformou.
Foi Seu poder, o Seu querer.
Sim, Cristo o Salvador, me transformou.
Minha vida, todo o ser, quero-lhe consagrar.
Ao Seu lado vou viver, o Seu amor cantar.
A mensagem transmitir aos que perdidos são,
Venham todos já fruir a salvação.

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, segura na mão de Deus,
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.

140.

GLÓRIA PRA SEMPRE

Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus.
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá.
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
Os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão, “Jesus Cristo é o Senhor!”
Ele é o Senhor
(M) Aleluia
Ele é o Senhor
(M) Aleluia
(H) Ressurecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. (M) Aleluia
(T) Todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
Que Jesus Cristo é o Senhor. (Bis)
(H)

(H)

141.

TOMA-ME A MÃO

Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar.
Fraco estou, débil sou, sem vigor.
Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar.
Pela mão, vem guiar-me, Senhor!
Se o meu jornadear exigir batalhar,
Laços mil Satanás me armar,
Socorrer-me ó vem, meu Senhor, Salvador.
Pela mão, vem guiar-me ao lar.

142.

PAI EU TE ADORO

Pai, eu Te adoro. Minha vida te entrego.
Como eu Te amo.
Jesus, eu Te adoro. Minha vida Te entrego.
Como eu Te amo.
Espírito, eu Te adoro. Minha vida Te entrego.
Como eu Te amo.

143.

ALELUIA

A, la-la-la, la-la-la, le-lú-ia,
A, la-la-la, la-la-la, le-lú,
A, la-la-la, la-la-la, le-lú, ia.
A, la-la-la, la-la-la, a-le-lu-ia (homens seguram o “ia” )

Coro: (M) A, la-la-la, la-la-la, le-lú-ia,
A, la-la-la, la-la-la, le-lú,
(T) A, la-la-la, la-la-la, le-lú, ia.
A, la-la-la, la-la-la, a-le-lú-ia (Bis)
Deus apresentou sinais, milagres, Deus apresentou Jesus, meu rei.
Deus apresentou sinais, milagres, Deus apresentou Jesus, Jesus, meu rei.
Eu crucifiquei o Nazareno. Eu crucifiquei Jesus, meu rei.
Eu crucifiquei o Nazareno, Eu crucifiquei, Jesus, Jesus, meu Rei.
Deus ressuscitou meu Senhor e Cristo, Deus ressuscitou Jesus, meu Rei.
Deus ressuscitou meu Senhor e Cristo, Deus ressuscitou Jesus, Jesus, meu Rei.

Eu exaltarei Jesus pra sempre, Eu exaltarei Jesus, meu Rei.
Eu exaltarei Jesus pra sempre, Eu exaltarei Jesus, Jesus, meu Rei.

146.
144.

Como a chuva que cai de novo, depois que tudo secou;
Como a flor que eu vi se abrindo, depois que alguém a regou;
Assim foi o meu amor, depois que minh´alma te encontrou.
E não vou deixar meu Deus.
E não vou mais repousar.
E não vou mais me enganar.
Sem meu Deus não sei viver.

Coro:

Como a terra que não gerava, e o milagre a transformou;
Encontrei a mão de Deus, e do chão me levantou.
Assim foi o meu amor, depois que meu Deus me cativou.

145.

A NOVA JERUSALÉM

TRANSFORMAÇÃO

DEUS FORTE, COMO JEOVÁ
{Deus forte, como Jeová,
Não há outro que eu conheça.} (Bis)
{Deus da 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?

{Meu Deus, Ele está no céu,
Também no meu coração.
Os do mundo estão mortos,
Mas o Meu ressuscitou.} (Bis)

Em um novo caminho estou. Graças ao grande Rei que vou
Caminhando pra chegar e com o Salvador estar.
Ruas de ouro eu pisarei, e do sol não precisarei,
Pois a glória do meu Deus, a cidade iluminou.
Coro: (H) Pra nova Jerusalém
(M) Nova Jerusalém
(H) Pra nova Jerusalém
(M) Nova Jerusalém
(H)

Pra nova Jerusalém eu caminhando vou.
(M) Jerusalém (Bis)
(T) Eu vou!

Lá no céu dor não haverá.. Toda lágrima cessará.
Pois o reino de Jesus, só existe amor e paz.
E qual é tua condição? Do Senhor já tens o perdão
E a certeza de viver, para sempre com o Rei?

147.

EXALTAR-TE-EI (Sl 145)

Coro:

{ Exaltar-Te-ei, ó Deus meu, e Rei.
Bendirei o Teu nome.} (Bis)

Para todo o sempre. Todos os dias Te bendirei,
E louvarei o Teu nome, para todo o sempre.
(“YAHULH” – somente no final o nome em hebraico de Deus)
Grande é o Senhor, e mui digno de ser louvado.
A sua grandeza é insondável.
O Senhor é bom para todos, misericordioso.
O Senhor é fiel em todas as Suas palavras.
Perto está o Senhor de todos os que O invocam,
De todos os que O invocam em verdade.

148.
Coro: (H)

VAMOS CANTAR, ORAR E CONFIAR

Vamos cantar,

Cantar louvores ao nosso Deus (Bis)
(H) Quem nos criou
(M) Quem nos criou,
(H) E nos salvou.
(M) E nos salvou
(T) Vamos cantar, sem cessar, ao nosso grande Deus !

(H)

(M)

Vamos orar,

(M) Para descer o poder de Deus (Bis)
Quem nos criou (M) Quem nos criou,
(H) E nos salvou.
(M) E nos salvou
(T) Vamos orar, sem cessar, ao nosso grande Deus !
(H)

(H)

E confiar,

(M) Pois o sustento só vem de Deus. (Bis)
Quem nos criou (M) Quem nos criou,
(H) E nos salvou.
(M) E nos salvou
(T) Sim confiar, sem cessar, ao nosso grande Deus !
(H)

149.

ALIANÇA

Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus,
E expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do calvário, sua vida trouxe a nós.

150.

CONTINUAR

Bem sei que tudo podes, meu Amado.
Nenhum dos teus planos é frustrado.
Ainda que com perdas e com dor,
Eu sempre seguirei a Ti, Senhor.
{Os Teus caminhos posso não entender, Senhor,
mas sei que tudo é visando o meu crescer.
Se lutas e tribulações eu tenho que passar,
Te peço forças pra continuar.
Continuar a crer e a confiar,
No grande amor que tens, meu Pai, por mim.
O meu desejo eterno é Te adorar,
E aos Teus pés me derramar sem fim.} (Bis)

Sim, e aos Teus pés me derramar sem fim.

151.

O MAIOR AMOR

{Aliança no Senhor eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar,
E para te pedir. “Perdoa-me irmão”.

{Jesus, és a razão da minha vida.
Tu és o meu Deus, a minha força,
O meu descanso, o início e o fim,
Amanhecer, entardecer.} (Bis)

Eu sou um, com você, no amor, do nosso Pai.
Somos um, no amor de Jesus.
Eu sou um, com você, no amor do nosso Pai.
Somos um, no amor, de Jesus.} (Bis)

{Jesus, Tu és o meu maior amor,
Meu Deus, a quem eu tanto amo,
Jesus maravilhoso,
Eterno e vitorioso.} (Bis)

{Somos um no amor de Jesus.} (Bis)

152.

TU ÉS MEU SALVADOR

(T) Deus, eu Te amo, meu Senhor. Tu és o meu libertador.

Tu és meu Salvado-o-o-or
Quando clamei em oração, me estendeste a Tua mão.
Tu és meu Salvador.

(Mulheres o coro

Homens o verso)

Mi-ser-i-cor-di-o-so és. Me per-do-as-te, Rei dos Reis.
Tu és meu Salvador-o-o-or.
Livre da morte, perdição; Graças Te dou, de coração.
Tu és meu Salvador

153.

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. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o Teu nome Nos rendemos a Teus pés.
Consagramos todo nosso ser a Ti.
Consagramos todo nosso ser a Ti.} (Bis)

Consagramos todo nosso ser – a Ti.

154.

AMIZADE

Deus, eu Te amo, meu Senhor. Tu és o meu libertador.
Tu és meu Salvado-o-o-or.
Quando clamei em oração, me estendeste a Tua mão.
Tu és meu Salvador.

Se uma boa amizade você tem,
Louve a Deus, pois a amizade é um bem.
Toda a 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.

{Cris- to, Sal-va-dor. Graças ao Senhor!
Cris-to, Sal-va-dor. Graças ao Senhor!} (Bis)

Uma boa amizade, é mais forte do que a morte.
Mesmo longe, na saudade,
A amizade vai ficando até mais forte.

(Homens o coro

Mulheres o verso)

Coro:

Graças ao Senho-o-o-o-or!
Graças ao Senho-o-o-o-or!
Graças ao Senho-o-o-o-or!

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.

155.

PARA SER FELIZ

Para ser feliz é preciso sentir,
Este céu azul, esta imensidão,
É fazer de tristezas estrelas a mais,
E do pranto uma canção.
Há um mundo bem melhor, todo feito pra você.
É um mundo pequenino que Cristo fez.

157.

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)

156.

CREIO EM TI
158.

Creio em Ti, ao ver que a chuva cai e faz,
A flor nascer.
Creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui,
É dia ali.
Creio em Ti, porque me deste o riso e a dor,
Me deste amor, do Teu amor.
Creio em Ti! Creio em Ti!
Se a paz sobre nós seu branco véu descer,
Eu creio em Ti.
Se a tempestade a terra abalar,
Eu creio em Ti.
Cada vez que neste mundo eu escutar,
Alguém cantar, alguém chorar.
Direi então, “Creio em Ti!”

LAR FELIZ

Nesses dias de tanta incerteza,
Nossos lares a fé precisam ter.
Uns aos outros mostrando confiança;
Sendo assim, lar feliz nós vamos ser.
Com amor, lar feliz nós vamos ser.
Nesses dias de tanta ansiedade,
Nossos lares paciência devem ter.
Uns aos outros mostrando esperança;
Sendo assim, lar feliz nós vamos ser.
Com amor, lar feliz nós vamos ser.
Nesses dias de tanta insegurança,
Nossos lares firmeza devem ter .
Pais e filhos buscando harmonia;
Em Jesus, lar feliz nós vamos ser.
Com amor, lar feliz nós vamos ser.

159.

EM AMOR, POR MIM

Este é o Meu corpo partido por ti;
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come, e quando fizeres,
Faze-o em amor, por Mim.

161.

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 apertar
Pra Ti a alma quer voar.
{Só o Senhor dá-me confiança.
E eu quero Te louvar.} (Bis - no final)

Este é o Meu sangue vertido por ti;
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe, e quando fizeres,
Faze-o em amor por Mim.

160.

AO SENTIR

Dono da luz, vida e esperança, só o Senhor pode conhecer.
O vazio de todo homem, só o Senhor pode preencher.

(M) Ao sentir o mundo ao meu redor

(H) Ao sentir
Nada vi que pudesse ser real
Nada vi
Percebi que todos buscam paz,
Porém em vão.
Porém em vão
Pois naquilo que procuram
Não há solução.
Não há solução.
Não há solução.
É só Jesus
(T) Só em Jesus, a paz real eu pude encontrar;
o Seu amor pude experimentar.
Me entreguei a Cristo, e a vida eterna vou gozar.

(M) Posso ver que você não é feliz

(H) Posso ver

Vou dizer que não pode ser feliz
Vou dizer
Se continuar a procurar em vão,
Procurar em vão
Em caminhos que
Não trazem solução
Não trazem solução
Pois naquilo que procuram
Não há solução.
Não há solução.
Solução.
É só Jesus
(T) Só em Jesus, a paz real você vai encontrar,
O Seu amor vai experimentar
{Vem a Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar.} (Bis)

162.

CREIO EM TI

Perdido foi que Ele me encontrou, neste mundo vil.
Tomou-me no Seu sangue e me lavou. Hoje sou feliz!
Coro:

(H) Hoje sou feliz,
Foi-se o meu temor,
Vou permanecer,
Junto ao Salvador.
Foi-se a escuridão.
Raia a luz do sol,
Pois eu sei que,
Sou do meu Senhor,
E Ele é meu!

(M) Ho- Hoje sou feliz,
Foi-se o meu temor,
Vou, vou permanecer,
Junto ao Salvador.
Foi- foi-se a escuridão.
Raia a luz do sol.
Pois eu sei que,
Sou do meu Senhor,
E Ele é meu!

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.

163.

É O MEU PRAZER LOUVAR-TE

Quando o Pai enviou Seu Filho, para todos nos salvar.
Seu amor no altar se derramou, para nova vida dar.
Coro:

É o meu prazer louvá-lo. È o meu prazer orar.
É o meu prazer erguer a voz e adorar.

Esta vida que me deste, meu caminho encheu de luz.
Que me leva até o calvário, pois vitória vem da cruz.
Cristo, eu quero a Tua benção, pois me encontro aos Teus pés.
Este mundo não me moverá do Teu altar.

164.

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-á-á, teu Deus, teu Salvador.
Canta Aleluia , canta aleluia.
Canta aleluia, can-ta aleluia!
Ele é Jeová-á-á, Deus poderoso.
{Ele é Jeová-á-á, teu Deus, teu Salvador.} (Bis - no final)
Coro:

ele é o “Grande Eu Sou”. È Deus de Abraão,
Jeová Shalom., o Deus de Paz, “ Eu Sou”,
O Deus de Israel, teu Rei Eterno.
Ele é Jeová-á-á, 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.

165.

REUNIMO-NOS AQUI

{Reunimo-nos aqui, só pra glorificar o Rei Jesus.} (2 vezes)
Reunimo-nos aqui, só pra glorificar o Rei Jesus, Senhor.
Adorar o Rei Jesus, Senhor.
Levantemos nossas mãos só pra glorificar o Rei Jesus (2 vezes)
Levantemos nossas mãos só pra glorificar o Rei Jesus, Senhor.
Adorar o Rei Jesus Senhor.
De si mesmo se esquecer e só lembrar de Cristo Rei Jesus. (2 vezes)
De si mesmo se esquecer e só lembrar de Cristo Rei Jesus, Senhor.
Adorar o Rei Jesus Senhor.

166.

A BARCA

Tu te abeiraste da praia.
Não buscaste nem sábios, nem ricos,
Somente queres que eu Te siga.
Coro: Senhor, Tu me olhaste nos olhos.
A sorrir, pronunciaste meu nome.
Lá na praia, eu deixei o meu barco.
Junto a Ti, buscarei outro mar.
Tu sabes bem que em meu barco,
Eu não tenho espadas, nem ouro,
Somente redes e o meu trabalho.
Tu, minhas mãos solicitas,
Meu cansaço, que a outros descansem,
Amor que almeja seguir amando.
Tu, pescador de outros lagos,
Ânsia eterna, de almas que esperam,
Bondoso amigo - e assim me chamas.

167.

DEUS ESTÁ AQUI

169.

Deus está aqui, aleluia,
Tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como amanhã que se levanta,
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir.

Porque recebo tanto, muito devo dar;
Pois a prova cada dia Teu amor, sem par.
Com meu irmão vou repartir. O que me dás vou dividir,
Teu amor a todos transmitir.

Deus está em ti ...
Deus está em nós ...

168.

(H) {A começar em mim, quebra corações,
Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós.} (M – Bis)
(M) A começar em mim, quebra corações,
(H) A começar em mi-im, corações,

(T) Pra que

nós.

teu corpo cresça, sim, rumo a perfeição. (Bis)

(M) A começar em mim, quebra corações,
(H) A começar em mi-im, corações,
(T) Pra que sejamos

Porque me amas com tão grande amor Senhor,
Meus bens e minha vida estão ao seu dispor.
Vou repartir amor com todos por palavra e por ação,
Demonstrando eterna gratidão.
Coro:

A COMEÇAR EM MIM

(T) Pra que sejamos todos um, como Tu és em
(M) Onde há frieza que haja amor.
(H) Onde há ódio o perdão.

PORQUE RECEBO TANTO,
MUITO DEVO DAR

todos um--como Tu és--em nós (Bis)

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.

170.

NUNCA ESTOU SÓ

Mágoas, pesares, a mim sobrevêm,
Mas firme é o meu andar.
Por que falharia, se tenho um abrigo,
Que é Cristo, e quer me guiar?

171.

A MENSAGEM

Vamos todos cantar e ao Senhor louvar,
E esta mensagem levar.
Ouça bem meu irmão o que eu vou lhe dizer,
Jesus quer amar através de você.
Agora (H) vou, (M) vou, (H) vou, (M) vou,
Vou lhe dizer, “ Meu irmão, eu amo você!”.

(T)

Nunca estou
(M) Nunca estou só
Pois meu Jesus
Pois meu Jesus
Comigo está.
Sim, Ele está.
Nunca estou só
Nunca estou só
E minha mão
E minha mão
(T) Sustem

Coro: (H)

(T) Foi a promessa, de Jesus, me guiar.
{ (H) Nunca estou só (M) Nunca estou só
Cristo se deu
Cristo se deu
(T) Por mim} (Bis – no final)
Vem meu amigo, estende sua mão.
Segura na mão de Deus.
Pois Ele almeja guiar-te, livrar-te
Por isso o meu Cristo morreu.

172.

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.

173.

TE AMO COM O AMOR DO SENHOR
{Te amo com o amor do Senhor.} (Bis)
Eu vejo em ti, a glória do meu Rei.
Sim, Te amo com o amor do Senhor.
{Amamos com o amor do Senhor.} (Bis)
Jesus em nós é a glória do meu Rei.
Sim, amamos com o amor do Senhor.

174.

O MESMO ESPÍRITO

{Sim, 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)

175.

MORRI NA CRUZ POR TI

Morri na cruz por ti, morri pra te livrar.
Meu sangue, sim, verti, e posso te salvar.
Morri, morri na cruz por ti;
Que fazes tu por mim?
Morri, morri na cruz por ti:
Que fazes tu por mim?

Coro:

Aqui vivi por ti, sofri desprezo e dor.
Eu tudo fiz aqui pra ser teu salvador.
Sofri na cruz por ti, a fim de te remir;

A vida consegui, que tu irás fruir.
Eu trouxe salvação, dos altos céus favor;
É livre meu perdão, sincero meu amor.

176.

RUDE CRUZ

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
Revelando vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,
Dando a vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz,
Até por uma coroa trocar.

Coro:

Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou;
E essa cruz tem pra mim, atrativos sem fim,
Porque nela Ele me resgatou.
Eu, aqui, com Jesus, a vergonha da cruz,
Quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com Ele no lar,
Sua glória pra sempre vou ter.

177.
(H) Quero ver
(H) Cristo lá,

QUERO VER
(M) Quero ver
(M) Cristo lá,

Quero ver Cristo lá, glória a Deus!
Lá no Céu eu vou ficar,
Meu Jesus vou avistar.
Quero ver Cristo lá, glória a Deus!

{Quero ver (nome de alguém), Todos, Cristo lá.}

178.

LEVANTA E PROCLAMA

Levanta, proclama teu amor a Cristo,
Levanta, proclama teu amor a Deus,
Mostra, com alegria e fervor, teu amor a Deus.
Assenta, murmura teu amor a Cristo,
Assenta, murmura teu amor a Deus,
Mostra, com alegria e fervor, teu amor a Deus.
Ele é Rocha e Espada minha, o melhor Amigo meu,
O mais caro dos milhões é Jesus.
Outros podem duvidar, ao Senhor eu vou amar.
Ele é Rocha e Espada minha, glória a Deus!
Levanta, proclama teu amor a Cristo.
Assenta, murmura teu amor a Deus.
Mostra, com alegria e fervor, teu amor a Deus.

179.

LÁ NO CÉU

Há um lar mui feliz lá no Céu,
Onde não há tristeza nem dor. Onde os salvos irão habitar,
Na presença do seu Salvador.
{Lá no Céu, lá no Céu, há um lar mui feliz lá no céu!.} (Bis)
Eu também vou viver lá no Céu,
E hei de ver quem me deu salvação.
Não demora o momento de eu ir, e morar lá naquela mansão.
{Lá no Céu, lá no Céu, há um lar mui feliz lá no Céu!.} (Bis)

Nesse lar tão feliz lá no Céu.
Nunca o mal poderá penetrar. Só há glória, pureza e prazer,
Onde os salvos por Cristo hão de entrar.
{Lá no Céu, lá no Céu, há um lar mui feliz lá no Céu.} (Bis)

180.

SOU FELIZ

Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, Tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!
Coro: (M) Sou

feliz (H) Sou feliz
Com Jesus (H) Com Jesus
(T) Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
(M)

Meu triste pecado, por meu Salvador,
Foi pago de um modo cabal;
Valeu-me o Senhor, oh! Mercê sem igual!
Sou feliz! Graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador;
Em breve virá me levar
Ao céu, onde vou para sempre morar,
Com remidos na luz do Senhor!

O Maior Amor
Tu ès Meu Salvador
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