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1. A Alegria [C]
Thalles Roberto

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
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia (2x)
Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (2x)
O sentimento mais precioso que vem do nossos Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus (3x)
Aleluia (4x)
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

2. A Glória Pertence ao Senhor [C]
Vencedores Por Cristo

A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo o louvor
Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer
Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer
Louvemos então, com o coração, louvar é a nossa expressão
Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz
O Espírito Santo derrama unção pra sermos de fato cristãos
A glória pertence a Cristo que é digno de todo o louvor
Que cresça em nós o seu grande amor
Louvemos ao nosso Senhor!

3. A Graça Resgatou Um Miserável Como Eu [SA-C]
ReformedSound

Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci
Só as trevas eu amei aqui. Como em Cristo hoje estou?
Só por graça soberana, só por graça escolhido
Só por graça separado, só por graça eu fui salvo
3
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E eu jamais a Deus busquei e dele sempre me escondi
O mal sim eu chamei de bem, pecar sim era o meu prazer
Deus é soberano em graça, sua graça regenera
Só a graça justifica, só a graça santifica
E eu jamais a Deus busquei...
Deus é soberano em graça...
Só a graça me liberta, só a graça me consola
Só a graça me sustenta, só a graça tudo vence
A morte sim reinou em mim, hoje Cristo vive em mim
A graça resgatou um miserável como eu
Eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci (2x)
Deus é soberano em graça, sua graça regenera
Só a graça justifica, só a graça santifica (2x)
Só a graça me liberta, só a graça me consola
Só a graça me sustenta, só a graça tudo vence

4. A Majestade do Senhor [C+CG]
Renan Augusto de Souza Rodrigues (Canta IPB)

Quem na concha das mãos mediu as águas?
E com a palma das mãos mediu os céus?
Considera as nações como pó, diante da sua grandeza
Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos Exércitos!
Quem pôs as estrelas nos céus todas contadas?
E pelo nome chamou todos os seus?
Quem perdoa o mais vil pecador e sara as suas feridas?
Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos Exércitos!
Rei poderoso, grande Deus! Rei majestoso, Santo Deus
Toda terra irá proclamar, sua glória, amor e poder
Força e formosura estão diante de ti (2x)

5. A Morte da Morte na Morte de Cristo [C+CG]

Brian Johnson, Kari Jobe, Jenn Johnson, Gabriel Wilson, Joel Taylor e C. B. Gifford.
Versão ReformedSound

Estrelas a chorar, o sol escureceu, pois morto jaz ali o Criador
Seu corpo numa cruz, seu sangue derramou,
pois nossas maldições tomou, sim
4
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Já não respira mais, o céu calado está, o Rei Eterno está na tumba
Escuridão e luz, batalha sem igual, a morte ali morreu pra sempre
A terra, sim, tremeu, a pedra se moveu,
O seu amor maior que a morte é
A morte não tem mais seu grande aguilhão. Jesus ressuscitou!
Coro:
Pra sempre em glória está! Pra sempre exaltado é!
Pra sempre Jesus ressuscitou! Ressuscitou!
A terra, sim, tremeu, a pedra se moveu,
O seu amor maior que a morte é
A morte não tem mais seu grande aguilhão. Jesus ressuscitou!
Coro
Pra sempre...
Em glória tu estás! Exaltado é pra sempre!
Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, pois Cristo vivo está! (6x)
Coro (2x)

6. A Ti Pertence a Vitória [C]
Daniel Souza

Tu jamais serás vencido, nem tampouco dominado
Porque a ti pertence a vitória, o domínio e o poder
Tua presença ao meu lado certifica-me que nunca
Poderei ser derrotado. És minha rocha inabalável
Jesus, Jesus, a ti pertence a vitória, tu és poderoso
Jesus, Jesus, teu é o domínio, tu és soberano

7. Aclame ao Senhor [C]
Hosanna Music

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há
Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor
Com todo meu ser, com tudo que sou sempre te adorarei!
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade, louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome
Alegre te louvo por teus grandes feitos
5
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Firmado estarei, sempre te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas pra mim!

8. Adorador [C]1
Jorge Camargo

Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro
Do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero
Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar
De toda tua glória e majestade e graça, que me fazem declarar
Tu és o meu Senhor (és o meu Rei).
A teus pés estou (prostrado, ó Deus)
Eu quero te servir (com o que sou)
Como adorador (adorador) (2x)
Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar
De toda tua glória e majestade e graça, que me fazem declarar

9. Adoramos o Cordeiro [C]
Ludmila Ferber

Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis
Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei (2x)
Com nossas mãos levantadas rendemos louvor
Com nossas mãos levantadas nos regozijamos
Com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo
Que amamos o nosso Rei. Ooo nós amamos o nosso Rei (3x)

10. Agnus Dei (Cordeiro de Deus) [C+CG]
Michael W. Smith; Wayne Kirkpatrick. Versão de Gessé P. Costa.
Adaptação de Misael Nascimento

Aleluia! Aleluia! Reina sempre o grandioso Senhor! (2x)
Aleluia! Santo, santo! Ó Senhor Deus, poderoso és
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro
Tu és santo, santo! Ó Senhor Deus, poderoso és
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém!
1 Essa música tem um tempo um pouco mais elaborado, é melhor que seja cantada
quando a banda estiver completa, ou então com um músico que consiga marcar
muito bem o tempo, senão a igreja não consegue acompanhar e cantar junto.
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11. Água Cristalina [C+GC]
Vencedores Por Cristo

Como água cristalina de um rio que vai pro mar,
A minh’alma vai a ti só pra te adorar
E cantar tua bondade meu Senhor, meu bom Jesus
Aleluia! Oh minh’alma, ao Senhor louvai!
Assim como a relva verde na encosta da montanha
O meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama
Se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus
Como a abelha necessita do néctar de uma flor
Eu não sobreviveria longe de ti, oh meu Senhor,
Pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz

12. Ainda Que a Figueira [C]
Fernandinho

Tu és minha porção, tu és a minha herança
Tu és o meu socorro nos dias de tribulação
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam
Eu sei que em teus braços eu encontro salvação
Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que a videira não dê o seu fruto
Mesmo que não haja alimento nos campos eu me alegrarei em ti

13. Ajuntamento [C]
Jorge Camargo

Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento,
Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo
Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te,
E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios
Tu és o Senhor de toda glória,
Hoje e sempre, como foste outrora,
No correr da história revelando o teu amor,
Deus bendito, Rei e Salvador!

7
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14. Alegria [C]
Josué Rodrigues

Alegria é viver feliz sem importar qual a situação
Se honrado, ou se humilhado em escassez ou fartura de pão.
Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão
É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação.
Alegria é saber que Deus segundo a sua glória e riqueza
Vai suprir nossas necessidades com certeza.
Alegria é tudo perder sem perder nada do amor de Deus
Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus.
Alegria (alegria, alegria). Alegria (todo dia, todo dia)
Essa alegria no Senhor nunca vai acabar.
Alegria (alegria, alegria). Alegria (todo dia, todo dia)
Ele nos faz tanto o querer como o realizar.

15. Aleluia, Salvação e Glória [C]
Milad

Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus
Canta aleluia, vem dar-lhe glória,
Exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis!

16. Além do Céu Azul [C]
Denise Cardoso

Além do céu azul foi Jesus preparar
Um lar pra dar a quem a vitória alcançar
Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus
Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar
Mas sei que meu Jesus já me veio salvar
Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além

17. Alfa e Ômega [C]
Asaph Borba

Tu que estás assentado no trono, sempre reinando soberano.
Anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo
Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho
Ó vem! Ó vem! Ó vem Senhor Jesus! (2x)
8
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Ansioso espero a tua volta. O grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos. Pra todo sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, Filho, Mestre
Ó vem! Ó vem! Ó vem Senhor Jesus! (2x)

18. Ame ao Senhor [C]
Guilherme Kerr e Sérgio Pimenta

Ame ao Senhor com todo o seu coração
Com toda a força e razão, com todo o seu desejar
Ame ao seu próximo, como se fosse você
Como se a dor que ele sente, fosse a que sente você
Ame ao seu próximo, como se fosse você
Como se a dor que ele sente doesse mais em você.

19. Amigo de Deus [C]

Adhemar de Campos e Ana Paula Valadão

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

20. Amolece o Meu Coração [C]
Jorge Camargo

Amolece o meu coração, molha meus olhos,
Revigora o meu amor, aquece a minha oração
Sonda a minha motivação, escrita em meus olhos,
Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração
Com vinho, que é o teu sangue. Com óleo, que é o teu Espírito

21. Amor Incondicional [D+E]
Jorge Camargo

Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado
Às palavras de carinho, ao abraço afetuoso
Gestos comuns entre humanos.
Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca
Que perdura se há resposta, aos padrões mais elevados
Que jamais atingiremos.
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Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal.
A fonte de todo bem duro é ter que dizer:
Vai muito mais além do amor convencional.
Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado
Cuja a chama abraça o mundo, depurando seus desmandos
Com graça espantosa e doce.
O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo
Que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa
E que das cinzas renasce.
Amor incondicional que não podemos ver com olho natural.
Amor que primeiro amou que fez por onde amar
A quem sequer notou. Amor incondicional
Amor que primeiro amou, que fez por onde amar
A quem sequer notou. Amor incondicional.

22. Ao Meu Lado [C]
Vineyard Music Brasil

Meu Pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar
Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está
Por amor do seu nome oferece sua paz
Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está
Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está
Sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está
Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mar
Tenho paz, pois sei que o meu Pastor ao meu lado sempre está

23. Ao Que Está Assentado [C]
Vencedores Por Cristo

Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor
E a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém (3x)

24. Ao Sentir [C]

Paulo César Baruk e Paulo Cézar da Silva

Ao sentir o mundo ao meu redor nada vi que pudesse ser real
Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão
Pois naquilo que procuram não há solução, não há solução
10
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Só em Jesus a paz real eu pude encontrar
O seu amor pude experimentar
Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar
Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz
Se continuar a procurar em vão
Em caminhos que não trazem solução, não trazem solução

25. Aquele Que Me Ama [C]
Vencedores Por Cristo

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
Este é o que me ama
E aquele que me ama será amado por meu Pai
E eu também o amarei e me manifestarei a ele

26. Assim diz o Senhor [C]
IMO. André e Anderson Alcântara

Assim como os céus são mais altos que a terra,
Assim como a neve e a chuva caem do céu,
Assim também, como a palavra que sai dos meus lábios.
Meus pensamentos não são os seus,
Nem seus caminhos são os meus.
Busquem-me, ouçam-me (2x)
Aos que estão com sede venham às águas.
Clamem por ele enquanto está perto.
Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor.
Meus pensamentos não são os seus,
Nem seus caminhos são os meus.
Busquem-me, ouçam-me
Meus pensamentos não são os seus,
Nem seus caminhos são os meus.
Ouçam-me e sua alma viverá.

27. Até Que Ele Venha [E]
Stênio Marcius

Este pão é o meu corpo que é dado por vós
Fazei isso em memória de mim, de mim
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Este cálice é uma nova aliança no meu sangue
Fazei isso em memória de mim, de mim
Porque todas vezes que comerdes este pão
Todas as vezes que beberdes o cálice
Anunciai a morte do Senhor
Até que ele venha, até que ele venha (2x)

28. Autor da Minha Fé [C+GC]
Paulo César Baruk e Paulo Cézar da Silva

Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar
Eu posso até imaginar a refulgente glória, do Senhor Jesus.
Transpondo as brancas nuvens, no mais puro azul
Onde nem sul, nem norte existirá.
E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer
Eu que era cego, agora posso ver
Contemplar, contemplar enfim...
Por isso eu canto glória.
Glória, glória, ao autor da minha fé (2x)
Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir
O som que vai abrir o encontro triunfal.
Rever amigos que, um dia em Cristo foram, feitos meus irmãos.
E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos um
Somente um, um só Senhor.
E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus
Que foi morto sim, naquela cruz
Voltará, voltará enfim...
Por isso eu canto glória.
Coro
Glória ao Senhor (aleluia), glória ao Senhor (aleluia)
Glória ao Senhor (aleluia), autor da minha fé (aleluia)
Glória ao Senhor...

29. Aviva-nos, Senhor [C]

Albert Midlane (Hino 392 HCC). Moisés França

Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição.
Ateia o fogo do alto céu em cada coração (2x).
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Aviva-nos, Senhor. Ó dá-nos teu poder
De santidade, fé e amor reveste o nosso ser!
Desperta-nos, Senhor. Ó faze-nos fruir
As ricas bênçãos divinais. Primícias do porvir
Renova-nos, Senhor. Inspira mais amor,
Mais zelo, graça e abnegação a bem do pecador.

30. Batalha da Vida [C]
Vencedores Por Cristo

Quanto ao mais irmãos, sede fortalecidos no Senhor
E na força do seu poder.
Preparai-vos já vestidos com a couraça da justiça
Na Palavra do nosso Deus.
Vamos à batalha da vida, Jesus Cristo é o nosso Rei
Principados, potestades vou vencer.
Tomai, pois, a armadura e lutai até o fim
Sempre firme, preparado, vou vencer.

31. Bondade [D]
Jorge Camargo

Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos
Receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços
Assim é a tua bondade
Não negar-me afeto ainda que tão ingrato
E, agindo qual tolo, recuse teu pão e teto.
Assim é a tua bondade
Tua bondade, tua bondade, tua bondade eh... (6x)

32. Brilha Jesus Brilha (Shine Jesus Shine) [C+GC]
Vencedores Por Cristo

Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha
Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo
Brilha em mim, brilha em mim
Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai
Espírito de Deus, vem refulge em nós
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Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão
Vem ordenar que haja luz ó Senhor
Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da alma vem dissipar
Brilha em mim, brilha em mim
Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces
Cada dia de glória em glória mostrem sempre a tua história
Brilha em mim, brilha em mim

33. Buscai Primeiro [C]
Vencedores Por Cristo

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia (2x)
Aleluia (5x)
Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia

34. Cada Instante [C]
Sérgio Pimenta. Lucas Souza

Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés eu sou mais feliz
Cada instante contigo, Jesus
É paz em minh’alma, suave harmonia no teu grande amor (2x)

35. Calmo, Sereno e Tranquilo [C]
Grupo Elo

Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver
Isto devo a um amigo e só por ele eu pude obter
Ele é Jesus meu amigo, meu Senhor, o Salvador
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus
Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum
Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou.
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36. Caminho de Amor [D]
Osmário Marinho Mota (Canta IPB)

Como entender tão grande amor por um tão pobre pecador
Que nada fez pra merecer toda atenção do Deus criador
Entre a glória e a dor houve um caminho de amor
Trilhado pelo Deus do céu que de lá desceu e homem se tornou
Sentiu na pele a minha dor até morrer sem merecer
Mas ressurgiu, voltou ao céu deixando entre nós o Consolador
Glória e majestade a quem demonstrou tão grande amor
Revelando a graça de um jeito que ninguém sonhou

37. Canção da Revelação [C]

Jennie Lee Riddle. Versão Renno Vieira e Vitor Borges

O Cordeiro que foi morto santo, Santo ele é
Nova canção, ao Rei que é digno e assentado está
Santo, Santo, Santo! Deus Todo-poderoso
Que foi, que é, e que há de vir!
Nações de toda terra, louvai ao Rei dos reis,
Pois reina em retidão. Pra sempre adorarei!
Como a neve são suas vestes e do seu trono, voz de trovão.
A honra, a glória, a força e todo o seu poder!
É o Deus de um reino sem fim
Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei
És Deus de maravilhas, água para sede e não deixa o servo seu

38. Canção de Jó [E]
Sérgio Pimenta

Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado (2x)
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem (2x)
Mas agora os meus olhos te veem.

39. Cantai ao Senhor [C]
Comunidade da Graça

Cantai ao Senhor um novo cântico, pois sua glória está no templo
Ele é o reis dos reis, único Senhor, rendei-vos a ele (2x)
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Aleluia, glória a Deus (2x)
Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo
Toda a criação cantai: “Glória ao nosso Deus!” Rendei-vos a ele (2x)

40. Canto de Alegria [C]

Fabinho Silva e Tiago Vianna (Canta IPB)

Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor
Pois ele é a nossa força, a nossa salvação
Cantemos de alegria ao nosso Deus! (2x)
Pois ele é quem nos livra da nossa aflição
Cantemos de alegria, festejos de alegria
Cantemos de alegria ao nosso Deus!
Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor
Pois ele é a nossa força, a nossa salvação
Cantemos de alegria ao nosso Deus!
Pois ele é quem nos livra de toda opressão
Cantemos de alegria, festejos de alegria
Cantemos de alegria ao nosso Deus!
Cantemos de alegria ao nosso Deus e juntos festejemos o Senhor
Pois ele é a nossa força, a nossa salvação
Cantemos de alegria ao nosso Deus! (2x)
Ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus!

41. Canto Novo [C]
Jorge Camargo

Em tua presença, ó Deus, me encontro,
Com os pés da alma em solo santo
Nos lábios, no coração, um canto: És o que de mais precioso tenho
Em tua presença, ó Deus, me encontro, fonte inesgotável de alegrias
Morada perpétua de delícias. Muito além do entendimento humano
Louva minh’alma ao Senhor (4x)
Em tua presença, ó Deus, me encontro, em meio aos louvores do teu povo
A ti a minh’alma eu elevo e ofereço-te este canto novo
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42. Ceia [C]
Jorge Camargo

Vou tomar parte no pão, trigo aliança de amor
Massa onde cresce o louvor no forno do coração (2x)
Jesus!
Do vinho eu vou beber. Morte e paixão relembrar
Ressurreição celebrar, pacto de eterno viver (2x)

43. Colossenses 1 [C]
Projeto Sola

Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação
Pois, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra
Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades
Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela Palavra
Pois, foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia
Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser
Já não há mais nada que a ele não pertença
Em tudo existe graça. Cantemos, sim! (2x)

44. Comigo Estás [C+GC]
Paulo César Baruk

Sei que um dia saberei tudo o que tens para mim
Face a face te verei rodeado de poder
Todo o meu temor se vai com a luz do teu amor
Onde posso encontrar tua eterna, paz Senhor
Onde flui adoração e as ruas de ouro são.
Levantamos nossa voz a ti, Senhor
Sem pranto, angústia e dor.
Sem morte — comigo estás, comigo estás
Sem noite, sem aflição. Sem culpa — comigo estás, conosco estás
Nesta vida passarei por tristeza e dor
Esperando ver chegar o grande Dia do Senhor
Quando todos vão cantar em sublime adoração
Pra teu nome exaltar, sei que o dia chegará
Onde reina eterna paz, não há guerras, nem temor.
Levantamos nossa voz a ti, Senhor
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O meu coração sempre dará toda glória a ti Senhor (6x)

45. Comunhão [C]
Kleber Lucas

Ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos
Comunhão, vinho e pão!
Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão,
Comunhão, vinho e pão!
Encontrar em Cristo o bom tesouro, meus amigos e irmãos
Todos juntos em adoração
Alegria enche toda a casa: Aleluia, glória a Deus
Comunhão, vinho e pão!

46. Conexão [C]

Igreja Batista Central de Fortaleza

Eu quero reconhecer tudo aquilo que tu tens feito pra mim
A cada dia, a cada hora percebendo o teu cuidado
Vivendo conexão, aprendendo em qualquer situação
Ministrando o teu amor, entendendo tua vontade
Pois o preço foi pago na cruz (2x)
E agora eu posso...
Viver em comunhão, seguir teus passos ó Senhor
Vou dar as mãos com fé porque o teu amor me concedeu
Amar ao meu irmão, amar ao meu irmão

47. Confiança [C]

Guilherme Andrade e Guilherme Iamarino. Projeto Sola

Pai, Deus poderoso tem compaixão de mim
Preciso da tua graça abundante aqui
Quebra o meu coração e salva-me de mim
Faz-me bem-aventurado em ti
Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor
Confesso que me afastei, me esqueci de ti
Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou
Faz-me doar ao invés de possuir
Esvazia o meu ego, enche-me de ti
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Ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar
Ajuda-me a enxergar mesmo quando o meu olhar falhar

48. Consagração [C]
Vencedores Por Cristo

Seja o meu canto para sempre só pra te louvar
Seja tão somente eternamente pra te adorar
Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar
Mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dás
Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar
No procedimento o exemplo aos fiéis levar
Na pureza grande e também na fé e no amor
Mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti Senhor

49. Contentamento [C]
IMO. André e Anderson Alcântara

Graças te dou por permitir minha dor.
Na solidão e privações tu comigo estás.
Meu contentamento é o Senhor.
Enche-me do que eu não sou.
Teu amor é a luz, em fé, os meus passos conduz.
As aflições, quando invadem meu ser,
Renovo minha mente em tua verdade acalmando o mar.
Tudo posso em ti, meu Senhor! És a força no dia de dor.
Tu me ensinas dizer com minh’alma está tudo bem.
Meu contentamento é o Senhor. Enche-me do que eu não sou.
Teu amor é a luz, em fé, os meus passos conduz.
Graças te dou por permitir minha dor

50. Contracultura [SA]
Oficina G3

O mundo não consegue entender o motivo que nos faz viver
Olhando sempre para frente, ter algo mais, ser tão diferente
Dos homens e de suas más ações, grande fonte de decepções
Onde não há vida pra se enxergar, mas um motivo que nos faz cantar
Vida, nós temos vida com Jesus. Vida, ele nos trouxe lá na cruz
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51. Convite [C]
Vencedores Por Cristo

Eu te convido para cearmos. A mesa está posta, escolha o lugar
Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar
Vamos celebrar minha hora, o meu amor
Que nos torna irmãos refazendo a paz
Vamos celebrar vida nova neste amor
Reconciliação na cruz
Isto é o meu corpo, trigo moído, vida doada, o pão do perdão
Isto é meu sangue, nova aliança, tornado em vinho de libertação
Eu te convido para cearmos. A mesa está posta, escolha o lugar
Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar

52. Cordeiro de Deus [D+E]
IMO. André e Anderson Alcântara

Trapos imundos aos olhos do Pai, quão alvo tecido se fez.
Tal cruz esperada, sem mesmo pecar... Minhas chagas pregadas em ti.
Assim derramou por mim teu amor, tão só, tão só...
Cordeiro de Deus traspassado foi,
Teu castigo me trouxe paz. A paz!
Ressuscitou, contigo me ressuscitou.
Todo aquele que nele crê viverá, mesmo morto, viverá!
Jesus, rei meu e Deus meu! Jesus, rei meu e Deus meu!

53. Cordeiro Que Sofreu (Man Of Sorrows) [C+GC]
Fabio Papaleo

O Cordeiro que sofreu traído pelos seus
Ele carregou por mim todo o pecado meu
Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor
E em obediência ao Pai na cruz se entregou
Numa rude cruz me salvaste. Derramaste ali teu amor
Minh’alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor!
Unigênito de Deus vieste redimir
E perdoar a todo que se entregar a ti
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Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz
O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar livre viverá (2x)
Coro
Quando a pedra se moveu e nada se encontrou
Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou!

54. Coroado Senhor [C]
Comunidade da Argentina

Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade (2x)
Coroado Senhor, és fiel, justo e veraz
És meu amo e meu dono. Com amor te servirei

55. Credo Apostólico [D+E]
João Alexandre

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.
O qual foi concebido por obra do Espírito Santo
E nasceu da virgem Maria.
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
Foi crucificado, morto e sepultado;
Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
Subiu ao céu e está assentado
À mão direita de Deus Pai, Todo-poderoso,
De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na santa igreja universal,
Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
Na ressurreição do corpo, na vida eterna.
Amém.

56. Da Comunhão dos Santos [C]
Jairo Vieira. Rephormandi2

Todos os crentes estão unidos a Cristo Jesus
Pela fé, pelo seu Espírito
2 Faixa 11 do álbum Cânticos de Westminster — Confissão. A letra é adaptação do
capítulo 26 da Confissão de Fé. Fala sobre o que é a comunhão do povo de Deus,
tanto na perspectiva espiritual, quanto na cotidiana.
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Têm com ele comunhão, na alegria e no sofrer
Em sua morte e também ressurreição
Estão unidos uns aos outros em amor.
Compartilham todos juntos dons e graças de Jesus
Estão unidos uns aos outros em amor
E vivendo em santidade prestam culto ao Senhor (2x)

57. Da Criação [SA]
Jairo Vieira. Rephormandi3

Foi assim: No princípio Deus criou todas as coisas para o seu louvor
Do nada o mundo ele fez e tudo o que nele há
E depois homem e mulher tendo almas imortais
À sua imagem Deus criou e tudo era muito bom
Foi assim que o mundo começou. Foi assim, eu creio
Foi assim que tudo começou. Foi assim que a vida começou
Foi assim, eu creio. Foi assim que tudo começou
O homem foi criado em perfeita santidade
Tendo a lei de Deus escrita no seu coração
Livre, inteligente, dono da própria vontade
Dominava a terra e com Deus tinha comunhão
[E] Deus havia dito que o homem não comesse
Da árvore do conhecimento do bem e do mal
Mas um certo dia o homem desobedeceu
E então caiu do seu estado original

58. Da Fé Salvadora [SA]
Jairo Vieira. Rephormandi4

A graça concede a fé que nos salva. Nos leva a crer
É obra do Espírito de Cristo nos corações
Vem pelo ouvir a Palavra de Deus (2x)
A fé sempre alcança a vitória (3x)
E o autor é Jesus
3 Faixa número 4 do álbum Cânticos de Westminster — Confissão. Adaptação do
texto do Capítulo 4 da Confissão de Fé, tratando da origem do universo, da criação
do homem e da sua queda.
4 Faixa 7 do álbum Cânticos de Westminster — Confissão. A letra é adaptação do
Capítulo 14 da Confissão de Fé, que expõe a origem, características e resultado da
verdadeira fé. A música ajuda a assimilar o que a Bíblia diz sobre a fé salvadora.
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O crente, por essa fé confia na revelação
E vive conforme o que a Bíblia Sagrada diz
Recebe a Jesus e firme está. Recebe a Jesus e firme está

59. Das Trevas à Luz [C]
Projeto Sola

O Bom Pastor, o Pão da Vida à porta pra entrar
Ressurreição, Videira Real, Caminho, Verdade
A vida se manifestou como um de nós se fez
A si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou
Servo Sofredor, a Luz do mundo. Promessa viva que se cumpriu
Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu
O Deus aqui, o Verbo que se encarnou. A Glória do Pai
O começo, primeiro da criação e o sustento até o fim

60. De Deus [C+GC]
Jairo Vieira. Rephormandi5

Há um só Deus vivo, verdadeiro, eterno e perfeito em seu ser
Invisível, é espírito, justo e imenso em poder
Onisciente ele é, onipresente também
Santo, soberano, tudo faz como lhe apraz
Deus de amor e de graça. Deus bondoso
Misericordioso é a origem de todo ser
Ele é terrível em juízo, odeia e pune o pecado
Tem a vida, a bondade e toda a glória em si
Todo-suficiente é a origem de todo ser

61. Descansando no Poder de Deus [C]
Elisha Albright Hoffmann; Anthony Johnson Showalter.
Hino 330 (HCC). Gabriela Bueno

Que consolação tem meu coração
Descansando no poder de Deus
Ele tem prazer em me proteger.
Descansando no poder de Deus.
5 Faixa 3 do álbum Cânticos de Westminster — Confissão. Adaptação do Capítulo 2
da Confissão de Fé, que discorre sobre os principais atributos de Deus.
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Descansando nos eternos braços do meu Deus,
Vou seguro descansando no poder de Deus.
Sempre em frente vou, bem contente estou
Descansando no poder de Deus.
Tudo vou vencer pelo seu poder
Descansando no poder de Deus.

62. Desde Os Confins da Terra [C]
Igreja Bíblica da Paz

Desde os confins da terra, no mais profundo mar
Nas alturas do céus louvado és!
Dentro dos corações em meio a um clamor
Nasce esta canção e os povos cantam
Por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus
Exaltado nas nações, Senhor da criação
Grande Deus, seja louvado!

63. Deus é Real [C]
Vencedores Por Cristo

Se eu fosse contar o que, de alguém, ouvi,
Poderia um detalhe esquecer.
Pois quando se conta algo que não se viu,
Muita gente, talvez, não vá crer.
Mas o que senti com o toque da fé
E até com os olhos da alma eu vi.
Dê um tempo e escute, verá afinal,
Que o Deus que eu achei é real.
O Deus que o mundo, tão lindo, criou
Muito amou a você e a mim.
Por isso, seu Filho, ao mundo mandou
Nos trazer salvação que é sem fim.
Mas o que senti com o toque da fé
E até com os olhos da alma eu vi.
Deixa claro, ele vive em meu coração,
Encontrei seu perdão e a paz sem igual
Digo, então, que meu Deus é real! Sim, Deus é real! Deus é real!
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64. Deus Não Pensa Como Pensa o Homem [C]
Carlos Sider

Deus não pensa como pensa o homem, não enxerga como o homem vê
Não caminha por caminho humano, não se pauta pelos planos meus
Como o céu se eleva sobre a terra
E o sem fim, quem pode compreender?
Tão mais altos são seus pensamentos. Tão infindos são os planos seus
Busco a Deus, ainda se pode achá-lo.
Clamo a Deus pois ele perto está
Nele encontro um par e bom caminho
O caminho que não vai falhar
Acho a paz que a alma tanto anseia,
O poder pra me limpar do mal
A certeza de que estou no rumo
Junto a quem sabe bem mais que eu
Deus não para pra pensar na vida, no que fez, no que deixou pra trás
Não promete o que talvez não cumpra, não refaz nenhum dos planos seus
Em suas mãos está o poder da vida, tudo sabe, sabe o que virá
Nada faz com que se surpreenda, nada altera o que já passou
Ele é o Deus que consertou meus trilhos.
Ele é o Deus que sempre perto está
Meu amparo e meu bom caminho
Que me leva onde preciso estar
Traz a paz que a alma mais precisa.
Sua grandeza só me faz calar
Ele é quem define qual meu rumo.
Ele é quem sabe bem mais que eu

65. Deus Trino, Onisciente e Soberano [C+GC]
ReformedSound

Tu não és um Deus criado por homem algum
Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal
Não há nada que o homem possa te dar
Pois só tu és o Criador e Rei (2x)
Tu somente és Deus. Tu início não tens
No trono estás Senhor. Eterno é o teu saber
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E eu sei que dias claros ou não
Reinando tu estás. Controlas tudo Pai
Quem contenderá contigo és o poder
Só tu és o Rei que reina, governas sem fim
Deus, somente tu és digno de receber
O louvor e a adoração Senhor
Imutável. Soberano. Perfeito. Onisciente.
És santo. És justo. Deus Trino. Quero cantar...
Imutável. Soberano. Perfeito. Onisciente.

66. Deus Somente Deus [C]
Vencedores Por Cristo

Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há,
O ser que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor
Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar,
Os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu
Pois Deus, somente é Deus
Deus, somente Deus domina o trono do universo.
Que a voz da criação, se erga para dar louvor somente a Deus!
Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar,
A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus

67. Digno de Glória [C]
Paulo Figueiró

Digno de glória e honra
Levantamos nossas mãos pra o teu nome exaltar
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu
Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti

68. Do Arrependimento [C]
Jairo Vieira. Rephormandi6

O pecador pelo arrependimento reconhece, sente o perigo,
A impureza, a vileza do pecado
6 Faixa 8 do álbum Cânticos de Westminster — Confissão. A letra é adaptação do
Capítulo 15 da Confissão de Fé. Fala sobre o que é o arrependimento verdadeiro e a
forma como o pecador se comporta quando se arrepende.
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69. Doce Nome [C]
Paulo Gomes

Só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer
Pois de paz tu inundas meu ser (2x)
Jesus que doce nome
Que transforma em alegria o mais triste coração
Jesus só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação!

70. É Bom Estarmos Aqui [C]
Priscilla Maciel e Gerson Isidoro

É bom estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar seu santo nome (2x)
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus
Num só amor, num só Espírito (2x)
Deus, venha nos abençoar
E que esta união nunca falte para nós (2x)

71. E Se [D+E]
Stênio Marcius

A figueira não floresce, não há fruto na videira,
O produto da oliveira mente
Rios, campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto
Tudo isso se passando
E o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus
Mas e se fosse comigo pra que mesmo que eu vivo,
Onde está minha alegria?
E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima,
Canto alegre a melodia?
E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus?
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Eu quero ser, não quero ter, eu quero crer, não quero ver
Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus!
Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver
É minha oração é assim que eu queria ser
Mas e se fosse comigo...

72. É Tua Graça [C+GC]
Vencedores Por Cristo

É tua graça que liberta, é tua graça que me cura
É tua graça que sustenta a minha vida
Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa
Te louvo, te amo, Jesus
Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta
Favor imerecido do céu, do céu pra mim

73. Eis-Me Aqui [C]
Vineyard Music Brasil

Eis-me aqui, envia-me. Quando sou fraco sei que tu és forte
Com poder reveste-me
Estende tua mão para curar. Estende tua mão, aos presos libertar
Ooo...
Ó dá-me tua compaixão pra levar tua cura aos quebrantados
Que eu seja ousado
Levarei a tua vida. Sim, irei em nome de Jesus. Ooo...

74. Ele é Exaltado (He is Exalted) [C+GC]
Adhemar de Campos

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome louvarei
Ele é o Senhor sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus glorificam seu santo nome!
Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus!

75. Ele Vem Pra Te Salvar [C]
Adhemar de Campos e Rachel Novaes

Diga para os temerosos: Não há nada a temer
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76. Elias (A Voz de Deus) [D+E]
Jorge Camargo

Foi há muito tempo atrás, Elias. Profeta do Senhor Deus de Israel
Homem poderoso em obras e oração. Milagres fez em nome do Senhor
Venceu aos sacerdotes mentirosos. Orou por seca e seca Deus mandou
Vitória após vitória ele conquistou. Elias conhecia a voz de Deus
E Deus não lhe falou na tempestade. Nem no terremoto arrasador
Deus não lhe falou através do fogo, mas na suave brisa ao seu redor
Foi há muito tempo atrás, Elias. Acostumado a ouvir a voz de Deus
Através de atos sobrenaturais que manifestavam seu poder
Mas tribulação chegou um dia. Angústia, medo, ensejo de morrer
Elias foi um homem semelhante a nós e quis numa caverna se esconder
Deus não lhe falou através do fogo, mas na suave brisa ao seu redor
Foi há muito tempo atrás...

77. Em Amor, Por Mim [C]
Vencedores Por Cristo

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
Este é meu sangue vertido por ti. Traz o perdão e liberdade
Toma e bebe e quando fizeres faze-o em amor por mim

78. Em Memória de Ti [C]
Aristeu Pires (Milad)

Em memória de ti partiremos o pão
E do cálice agora iremos beber
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Pois por meio da cruz nos tornaste luz
Nos compraste da morte pra um novo viver
Aleluia te louvo de todo coração
A teus pés deposito meu fardo e meu querer
E na tua presença levanto minhas mãos
Pois o teu Santo Espírito inunda meu ser
Como o trigo do pão deixou-se moer
E a uva do vinho deixou-se esmagar
Pelos nossos pecados quiseste morrer
E teu sangue por nós numa cruz derramar
E na tua presença levanto minhas mãos
Pois o teu Santo Espírito inunda meu ser

79. Em Seu Nome [C]
Edilson Botelho (Milad)

Onde estiverem dois ou três reunidos,
Em nome de Jesus para buscar a Deus,
Ali Deus estará, sim estará ali, ele abençoará, abençoará.
Quando seu povo orar humildemente,
Confiando no poder do soberano Pai,
Ali Deus estará, sim estará ali, ele nos ouvirá e atenderá.
Nós te adoramos Pai, por tua graça,
E aceita o cântico que te entoamos,
Tu és bendito eternamente, o teu imenso amor nos alcançou.

80. Em Teu Louvor [C]

Idail Costa Martins Júnior (Canta IPB)

Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração,
Sejam agradáveis a ti Senhor. Sejam retos os meus caminhos
Irrepreensível meu proceder,
Minha vida um culto em teu louvor.
Em teu louvor, erguemos nossas vozes
Sim, em teu louvor, entregamos nossas vidas
Num culto de louvor ao teu nome, Senhor.
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81. Em Toda Minha Vida [C]
Daniel Souza

A cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés
Meu Senhor te adorar, te adorar
Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés
Meu Senhor te adorar, te adorar
Em toda a minha vida, eu te adorarei
No final de cada dia, eu te adorarei
Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar
Senhor, pra te adorar (2x)

82. Enquanto Eu Calei [C]
Milad

Enquanto eu calei o meu pecado envelheci, eu sei, de tão cansado
Porque a tua mão pesava sobre mim e meu vigor chegou ao fim
O meu pecado, então eu não mais ocultei do meu Senhor e rei!
Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus, eu fui lavado

83. Enquanto Oramos [C]
Vencedores Por Cristo

Ao orarmos Senhor vem encher-nos com teu amor
Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver
Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar
E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração

84. Então Caí [SA]
Projeto Sola

Sozinho eu volto a olhar e vejo o caminho que destruí
Tanta coisa, tudo se foi e o meu orgulho que se espalhou
Passei a vida tentando ser alguém maior que eu, que eu
Criei em mim uma mentira que se despedaçou e então caí
O meu coração aqui quebrado e sem descansar
Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui?
A tua voz eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar
Que nada nada está perdido, que tudo novo se fará
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Que na verdade é você o alguém maior que eu, que eu
Que revelou toda mentira e me despedaçou e então sou teu
Tua luz vai me encontrar,
Tua graça me mudar e a esperança vai renascer.
Tua luz vai me encontrar,
Tua graça me mudar e a esperança vai renascer e então voltar

85. És Amável [C]

Igreja Batista de Água Branca

Revelaste teu amor, Senhor, por nós na cruz
Demonstrando-nos eterna compaixão
Salvação concede a todo que confia em ti
Jesus tu és o Deus da nossa redenção
És amável, tu és santo. Concedeste o que tens de melhor
És tão meigo, compassivo. Cristo vivo, tu és Deus
Mestre e autor da vida vem reinar em mim
Desejável é tua bondade
Brilhe através de mim o amor, o teu amor
E dar-te-ei louvor eternamente

86. Espelhos Mágicos [SA]
Oficina G3

Os homens e seus espelhos mágicos. Nada veem além de si mesmos
Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós
E que veio cumprir segundo já estava escrito
Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou
Nasceu, sofreu...
Os homens e seus espelhos mágicos. Só veem um Cristo vencido em dor
Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou
Nem um toque de vida do Filho do amor
Nasceu, sofreu, morreu por nós.
Seu sangue lá na cruz derramou (2x)
Na cruz lutou, na cruz venceu. E sua vida nos deu
Pra que a vida estivesse em nós
Coro (3x)
Na cruz lutou, na cruz venceu... Estivesse em nós
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87. Está Consumado [D]
Stênio Marcius

Por isso, esse olhar de certeza, por isso, caminho sem pressa
Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim
Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores
Eu vivo tranquilo e confio. Eu quero é saber mais de Cristo
É essa confiança que me põe de pé:
Palavra proclamada em meio a indizível dor:
“Está consumado!” Me agarro a esse brado
E vejo o sorriso de Deus sobre mim
Cordeiro imaculado que se ofereceu.
Com o preço de seu sangue conquistou a minha paz
Tudo isso me basta. De pé, como um filho
Recebo o beijo e a bênção de Deus

88. Está Consumado! Tetelestai! (Unfailing Love)
[C+GC]
ReformedSound

Eu vi tua dor na cruz, angústia e aflição
Por mim, pagaste o preço por mim
O cravo penetrou, ouvi o teu clamor
Por mim, pagaste o preço por mim
Teu amor me salvou, graças sem fim
Tua vida na cruz, sim, me fez ver o teu perfeito amor
Amor sem fim tu tens, Deus, ôôôô...
Eu vi a lança entrar, teu lado penetrar
Por mim, pagaste o preço por mim
Do Pai, justiça caiu sobre ti
Por mim, pagaste o preço por mim
Coro (3x)
Perfeito amor...
Coro
Tua vida na cruz, sim, me fez ver o teu perfeito amor.

33

$

IPB Rio Preto

$

89. Estamos Aqui [C]

Igreja Batista Central de Fortaleza

Estamos aqui para adorar ao Cristo Senhor, nosso Redentor
Estamos aqui para exaltar aquele que é digno desse louvor
Pois sei que és poderoso e tens tudo nas tuas mãos
Conheces tudo o que penso, Pai vivo, altíssimo, Deus de amor
Pai vivo, altíssimo, Deus de amor
Tudo que tenho entrego nas tuas mãos
Confio no teu propósito em mim
Em tua presença eu busco estar e para sempre eu quero louvar
A ti Senhor, Salvador, a ti Senhor, Salvador

90. Estas Canções [D+E]
Jorge Camargo

Estas canções de adoração trazem alumbramento
Suas canções de fato são, canções de livramento
Orações de clamor, compromissos de fé,
Pensamentos de paz, declarações de amor (2x)
Que Deus nos ensinou a cantar em meio ao riso, em meio à dor
E que aprendemos a oferecer de volta a ele como louvor! (2x)

91. Eternamente [C]

IMO. André e Anderson Alcântara

Cantarei ao Senhor, pois triunfou!
Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro!
O Senhor é a força e minha canção,
És nosso Deus, nossa salvação, majestoso em poder!
Triunfante, és rei! Eternamente!
Quem é, entre os deuses, semelhante a ti?
Terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas?
Com o teu sopro firmaram-se as águas
No coração do mar revelou o poder de tuas mãos.
Triunfante, és rei!
O Senhor reinará! O Senhor reinará eternamente!
Teus inimigos onde estão? Nos libertou da escravidão!
Com teu amor nos conduz eternamente!
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O Senhor reinará! O Senhor reinará eternamente!
Eternamente! Eternamente!

92. Eternamente Deus [C]
Banda Kurt

Nossa força nasce do Senhor esperamos no Senhor,
Esperamos no Senhor (2x)
Ó Deus, tu reinas sempre. Tu és nossa esperança
(Tu és) Tu és eternamente Deus, eternamente Deus
Tua força não se abala, nunca
Tu és o nosso protetor, o Deus consolador
Em ti seremos como águias

93. Eu Creio Em Ti [C]
Paulo César Baruk

Eu preciso crer: Quando clamo o Senhor me escuta
Eu preciso crer que a teu tempo em amor me respondes
Eu preciso crer quando o sonho se torna difícil
Eu preciso crer mesmo que o milagre seja invisível
Creio em ti Senhor, eu creio em ti.
O teu poder desconhece limites
Creio em ti Senhor, eu creio em ti.
Frente ao impossível eu creio em ti
Eu preciso crer mesmo quando não tenho resposta
Eu preciso crer mesmo quando a dor me sufoca
Eu preciso crer: Ao Senhor não há nada impossível
Eu preciso crer que os teus olhos podem ver o invisível
Nas alegrias, nas tempestades eu confiarei
Firmado estou em tua Palavra não duvidarei

94. Eu Navegarei [C]
Coral Kemuel

Eu navegarei no oceano do Espírito
E ali adorarei ao Deus do meu amor (2x)
Espírito, Espírito, que desce como fogo
Vem como em Pentecostes e enche-me de novo (2x)
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Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem
nenhuma explicação (2x)

95. Eu Quero Te Seguir [C]
Daniel Souza

Eu quero te seguir, eu quero te servir Senhor, fazer tua vontade
Eu quero te amar, eu quero te adorar Senhor
Dedicar minha vida, pra que tu recebas
Glória, glória, glória ao teu nome (2x)
Eu quero te seguir, eu quero te servir Senhor como teu discípulo
Eu quero te amar, eu quero te adorar Senhor
Refletir tua glória, pra que todos vejam
Eu quero te seguir, eu quero te servir Senhor como teu discípulo
Eu quero te amar, eu quero te adorar Senhor
Refletir tua glória, pra que todos vejam

96. Eu Te Bendirei [C]
Paulo César Baruk

Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar
Quando o teu rio me saciar eu te bendirei
Eu te bendirei quando no deserto estiver
Quando a solidão me envolver eu te bendirei
Pelas bênçãos recebidas te dou louvor
Quando as trevas me cercarem cantar eu vou
Eu te bendirei ó Senhor, eu te bendirei
Eu te bendirei ó Senhor, teu glorioso nome bendirei (2x)
Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim
Quando tudo certo estiver, eu te bendirei
Eu te bendirei. No caminho de aflição
Se a dor tomar meu coração eu te bendirei
Pelas bênçãos recebidas te dou louvor
Quando as trevas me cercarem cantar eu vou
Coro (2x)
Soberano Deus em ti confiarei.
Tu és o meu Senhor teu nome bendirei (2x)
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Vencedores Por Cristo

Faz-me chegar aos teus rios Senhor (3x)
Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver
Faz-me beber dos teus rios Senhor (3x)
Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver
Faz-me viver dos teus rios Senhor (3x)
Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver

98. Faz-me Um Servo (Make Me a Servant) [C+GC]
Maranatha! Music. Versão Ministério da Criança. Adaptação Misael Nascimento

Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti
Meu coração possa sempre pedir
Faz-me um servo, faz-me um servo, faze-me um servo, Senhor
Faz-me um servo humilde e bom para servir-te aqui estou
Que eu possa então partilhar teu amor

99. Filho do Deus Vivo [SA]
Nívea Soares

Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus
Curando os enfermos, livrando os cativos.
Era chegado o reino de Deus
Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus
Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu
E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer
Teu Espírito me revela quem tu és: Ungido de Deus
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo,
Rocha inabalável, outro igual não há. (Igual não há)

100. Firme, Então Minha Alma [C]
Keith & Kristyn Getty. Versão adaptada

Firme, então, minha alma e sem temor inda que haja ventos amanhã
Deus contigo está e todo afã se tornará mais leve em seu amor.
Deus, tu és meu Deus e certo estou de me encontrar nos braços teus.
Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti.
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Firme, então, minha alma e não se dê à dor que ainda possa acontecer.
Enche de esperança, amor e fé e a tentação dispõe-te a resistir.
Firme, então, minha alma e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor.
Guarda a esperança e em seu amor, enfrenta a vida sem esmorecer.

101. Foi de Graça [SA]
Canção Rude. Salzband

Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar
Que poderia viver longe do teus braços
Mas a verdade é que nunca encontrei
Nada igual à maneira que você me aceitou
Desde sempre me aceitou, desde sempre
Foi de graça que eu recebi
O que o mundo inteiro não pôde comprar (2x)
Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar
Que poderia viver longe do teus braços, oh
Mas a verdade é que nunca encontrei
Nada igual à maneira que você me aceitou
Desde sempre me aceitou, desde sempre
E de tanto eu buscar ser aceito por ti
Me surpreende o seu amor que sempre me cercou
E com toda essa graça me ensinou a acreditar
Que não sou mais eu quem vivo e é você quem vive em mim
E foi de graça que eu recebi o que o mundo não pôde comprar (2x)
E de tanto eu buscar ser aceito por ti
Me surpreende o seu amor que sempre me cercou
E com toda essa graça me ensinou a acreditar
Que não sou mais eu quem vivo e é você
Quem vive em mim. Vive em mim, vive em mim

102. Galhos Secos [C]
Laércio Reis (Bola de Neve Church)

Nos galhos secos de uma árvore qualquer
Onde ninguém jamais pudesse imaginar
O Criador vê uma flor a brotar
Olhai, olhai, olhai os lírios cresceram nos campos
E o Senhor, nosso Deus os têm alimentado para nossa alegria
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Para nossa alegria, para nossa alegria (2x).
Aleluia, aleluia, aleluia (2x)

103. Glória Pra Sempre [C]
Vencedores Por Cristo

Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor, ao Leão de Judá
À Raiz de Davi que venceu e o livro abrirá
O céu, a terra e o mar e tudo que neles há
O adorarão e confessarão: “Jesus Cristo é o Senhor”
Ele é o Senhor, ele é o Senhor.
Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor

104. Graças (Gracias) [C]
Marcos Witt

Me tomaste em teus braços e me deste salvação
Teu amor tens derramado em meu coração
Não sei como agradecer-te pelo que tens feito a mim
Só posso dar-te agora minha canção
Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus
Graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus
Lá na cruz me deste vida entregaste tudo ali
Vida eterna tu me deste ao morrer
Por teu sangue tenho entrada ante ao teu trono celestial
Posso entrar confiadamente ante a ti
Para dar-te mais graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus
Graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus
Te dou graças, te dou a glória...

105. Grande é o Senhor [C]
Comunidade da Graça

Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus, seu santo nome
A alegria de toda terra
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E que nos ajuda contra os inimigos
Por isso diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só tu és o Deus Eterno sobre toda terra e céu
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106. Grande é o Senhor 2 (Great Is the Lord) [C+GC]
Michael W. Smith. Adaptação Misael Nascimento

Grande é o Senhor, ele é santo e justo
Confiou-nos o seu grande amor
Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel
Transbordante de graça e poder
Grande é o Senhor e digno de glória
Grande é o Senhor, digno de louvor!
Grande é o Senhor, levante a sua voz
Levante a sua voz: Grande é o Senhor! Grande é o Senhor!
Estrofe
Coro (2x)
Grande é o Senhor (3x)

107. Guia-Me Sempre [C]
Heloísa Rosa

Onde guiar-me, meu Senhor te seguirei por seu amor
É tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador
Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus
Sigo sem medo, meu Senhor que me encheu do seu amor
Sentindo perto a sua mão posso cantar na escuridão
Para o teu reino me conduz, pelo jardim ou pela cruz
Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu

108. Há Momentos Que as Palavras Não Resolvem [C]
Igreja Cristã Maranata

Há momentos que as palavras não resolvem
Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós (2x)
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Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro
O que é amar (2x)
Aqui no mundo, as desilusões são tantas
Mas existe uma esperança: Que Cristo vai voltar (2x)

109. Há Um Doce Espírito Aqui [C]
Grupo LYT

Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus;
Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador.
Doce presença, presença santa, vem sobre nós,
Enchendo-nos do teu poder!
Te adoraremos por tua presença aqui
E que renovará os nosso corações; louvado seja o Senhor!
Se te achas salvo e, ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor,
Rende-te à presença de Jesus e o Espírito te encherá de amor.

110. Hosana (Hosanna) [C]
Hillsong Worship. Versão IPB Rio Preto

Eu vejo o Rei da glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer
Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar:
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas!
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas!
Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar. Pra sua fé compartilhar.
Eu vejo um avivamento, quando o teu povo orar
E te buscar, e te buscar.
Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver.
Quanto amor tu tens por mim! Te amo.
Quero ser fiel a ti, tudo o que sou é pra teu louvor.
Pois contigo vou viver pra sempre.

111. Infinitamente Mais [C]
Asaph Borba

Sim, eu sei Senhor que tu és soberano
Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em tuas mãos pois és fiel
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Sim, eu sei Senhor que tu és poderoso
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em tuas mãos pois és fiel
Fiel é tua Palavra ó Senhor. Perfeitos os teus caminhos meu Senhor
Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso
Pra fazer infinitamente mais (2 x)
Do que tudo que pedimos infinitamente mais
Do que tudo que sentimos infinitamente mais
Do que tudo que nós cremos infinitamente mais

112. Inspiração [D+E]
Jorge Camargo

Os anéis de Saturno inspiram-me a cantar
Em honra e em glória a Deus, o Criador
O balé dos golfinhos convida-me a dançar
Com alma de criança ao Deus de todo amor
Com o coração lhe render louvor
Pois só ele é digno, só ele é digno. Só ele é digno, só ele é digno
Maravilhoso Senhor. Tu és tão grandioso
E as tuas obras são mais do que prova
Do quanto és maravilhoso!
Maravilhoso Senhor. Tu és tão glorioso
E os teus atos atestam o fato:
Senhor, tu és maravilhoso!
O balé dos golfinhos convida-me a dançar
Com alma de criança ao Deus de todo amor
Com o coração lhe render louvor
Pois só ele é digno, só ele é digno. Só ele é digno, só ele é digno

113. Integridade [C]
Jorge Camargo

Sobre todas as coisas amar-te e servir-te
É o que eu quero, Jesus meu pastor
Entregar-me inteiro, ser fiel despenseiro, fazer o que preciso for
Conduzir tua gente, o teu povo querido.
42

$

Caderno de Cânticos

$

Privilégio, compromisso pra mim
Ensinar tua Palavra, ser coerente no pensar, no falar e no agir
Eu quero ter tua graça pra mim
Mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim
Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo
Sendo servo de ti

114. Intimidade [D+E]
Jorge Camargo

Eu não quero só te conhecer de ouvir falar
Saber não é o bastante, viver é muito mais.
Mais que apenas ver de longe o bom é desfrutar
Da tua intimidade, de toda a tua paz.
Senhor Jesus, não há bem maior
Que viver na luz, que ser teu seguidor.
Ó vem tocar o meu coração,
Eu quero voltar ao meu primeiro amor.
Que ninguém me diga como é doce a tua voz;
Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar.
Para estarmos juntos fim de tarde no jardim,
Comunhão que embala, anelo te adorar.

115. Isaías 53 [C]
Projeto Sola

Ele não tinha qualquer beleza, ou majestade pra nos atrair
Nada havia em sua aparência, para o desejarmos
Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores
O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai
A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador ele morreu
Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar
O Filho do amor se entregou em nosso lugar
Mais rejeitado dentre os homens...
A oferta pela culpa...
És o Cordeiro, que pelos nossos pecados
Foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos
Derramou sua vida até a morte provando a ira amarga,
Pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver
43

$

IPB Rio Preto

116. Jerusalém [C]
Vencedores Por Cristo

Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro
Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Hinos de louvor ao Senhor

117. Jesus Cristo Mudou Meu Viver [C]
Aline Barros

Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver
É a luz que ilumina o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver!
Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração
Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração!
O amor só conheci em canções que falavam de ilusões
Mas tudo agora é diferente, Cristo fala com a gente
Pois Cristo deu-me seu amor!
Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver
É a luz que ilumina o meu ser,
Sim, Jesus Cristo mudou — ele mudou meu viver!
O amor só conheci em canções...
Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração
Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração!
Jesus Cristo mudou meu viver...

118. Jesus é o Rei da Glória [C]
Daniel Souza

Todo poder te foi dado no céu e na terra (todo poder te foi dado)
Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas (Deus o Pai te exaltou)
Manifestado em carne, justificado em espírito
Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo
E recebido na glória
Levantai ó portas as vossas cabeças
Levantai-vos ó entradas eternas
E entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória?
Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra
Levantai o portas as vossas cabeças
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Levantai-vos, ó entradas eternas
E entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória?
O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória
Jesus, Jesus! Ele é o rei, ele é o rei. Ele é o rei da glória!

119. Jesus Em Tua Presença [C]
Asaph Borba. Kalebe

Jesus, em tua presença reunimo-nos aqui
Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti
Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso ao coração do Pai (2x)
E o véu que separava já não separa mais
A luz, outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais
Só pra te adorar e fazer teu nome grande
E te dar o louvor que é devido estamos nós aqui

120. Jesus Foi Exaltado [C]
Daniel Souza

Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu
Um nome que está acima de todo nome
Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra
E debaixo da terra
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor
Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai (2x)

121. Jesus Minha Paz (All I Have Is Christ) [C+GC]

Sovereign Grace Music. Versão Cantando o Evangelho. Adaptação Misael Nascimento

Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz
Perdido eu na escuridão, pensava poder ver
Mas o engano do pecado levou-me a perecer
Não esperava que o Senhor me visse assim, tão vil
Se não tivesse me amado antes, rejeitaria a ti
Andando rumo ao inferno, no custo não pensei
Olhaste minha perdição e me levaste à cruz
Compreendi o amor de Deus: Cristo sofreu por mim
A ira divina suportou: Sua graça recebi!
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Coro (2x)
A ti Senhor minha vida dou, pra que outros possam ver
A força pra isso cumprir jamais virá de mim
Ó Pai use todo meu ser conforme bem quiser
(Ó Pai use todo meu ser conforme bem quiser)
E o meu louvor até o fim seja dar glória a ti

122. Letra Morta [D+E]
Jorge Camargo

Está no livro, está no templo, mas não está no coração
Está no grego, está no hebraico, mas não se fez encarnação
Está na forma, está nas fôrmas, mas, Deus do céu, como serão
Os dias que estão por vir, debaixo de tanta opressão?
Está na letra, está na lupa e lá se foi a compaixão
Está nos lábios, está na lábia de quem há muito já não tem noção
Dos desvarios, dos vãos desvios da estupidez da ostentação
Em olhos que não querem ver a sua própria condição
E a lábia é falsa e os lábios tremem, e a lupa aumenta,
E a letra mata, e a língua é pobre, e o livro fecha,
E o templo é pedra! (2x)

123. Livre Acesso [C]
Ministério Koinonya de Louvor

Senhor eu não sou nada diante do teu poder
Nem merecedor do teu imenso amor
Através do teu Filho tenho livre acesso a ti
Que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti
Deixa teu rio passar em minha vida
E curar minhas feridas, sarar as minhas dores
Livra-me ó Deus das cadeias que me prendem
Toca em minh’alma, faz em mim o teu querer Senhor

124. Logo de Manhã [C]
Vencedores Por Cristo

Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir
Estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar
46

$

Caderno de Cânticos

$

Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim
Vou te seguir e te amar até o fim
E no fim do dia, quando o sol se por te adorarei, te darei louvor
Mesmo escura a noite, brilha a tua luz;
Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus

125. Louvado Seja [C+GC]
Davi Sacer. Vencedores Por Cristo

Louvado seja, Senhor teu nome entronizado entre as nações
Exaltarei a ti, Senhor pelo que tu és eu te adorarei
Recebe a minha adoração que é fruto de tua graça a mim
E do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti Jesus
Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos
Eu louvarei a ti, Senhor
Louvado seja, Senhor teu nome, entronizado entre as nações
Exaltarei a ti, Senhor pelo que tu és eu te adorarei

126. Louvai a Deus [C]

Flávio Régis e Jaimir. Vencedores Por Cristo

Louvai a Deus diante de toda a terra.
Exaltai a Deus na beleza da sua santidade.
Pois da vida ele é o Autor, nosso Pai Consolador
Santo Espírito vem encher, nossas vidas com teu poder.
Aleluia, Aleluia, Aleluia...

127. Mais Que Um Amigo [C]
Vineyard Piratininga

No silêncio do meu ser quando eu busco, eu ouço a tua voz
E ao te contemplar não posso descrever. Tudo o que és pra mim
Mais que um amigo tu és. Mais do que eu possa expressar
Tu és para mim
Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará
Me alegro em ti
Eu quero adorar-te, meu Rei. Em tua presença, me oferecerei
E ao te contemplar não posso descrever. Tudo o que és pra mim
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128. Mar do Esquecimento [C]
Jorge Camargo

Em ter misericórdia reside o seu prazer
Em perdoar pecados a sua vocação
E em lançar mazelas no mar do esquecimento
Mostrando a grandeza da sua compaixão
Breve é a sua ira, não dura o seu furor
Tratar-nos com ternura faz parte de seu ser
Para honrar seus pactos, promessas, juramentos
Tem sua palavra que nunca vai falhar
Quem é semelhante a ti, ó meu Senhor?
Não há ninguém ou nada maior que o teu amor! (2x)

129. Maranata [C+SA]
Ministério Avivah

Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei
Oo, oo, oo. Tu és Santo, ó Senhor. Oo, oo, oo. Tu és digno de louvor
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás! E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar, para sempre reinarás, aleluia!
Estrofe
Coro (2x)
Vem Jesus, vem Jesus! Maranata ora, vem Senhor Jesus!
Vem Jesus, vem Jesus! Maranata ora, vem Senhor Jesus! (4x)

130. Maravilhosa Graça [C+GC]
Hinário Adventista

Maravilhosa graça! Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda a calma,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Graça! Quão maravilhosa graça! Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim!
É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar.
A Cristo vamos, pois, louvores dar! A Deus honrar!
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Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Maravilhosa graça! Quão ricas bênçãos traz!
Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz!
Salvo, sim, em verdade, por toda a eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!

131. Maravilhosa Graça 2 (Amazing Grace) [C+GC]
John Newton. Jimmy VGA

A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim
A sua voz me encontrou, sua luz, então, eu vi!
A graça livrou meu coração. Tão leve me fez sentir!
E quando, enfim, acreditei, a vida entendi! (Entendi!)
Por muitos caminhos eu andei perdido na imensidão.
É a graça que me trouxe aqui, quem vai me conduzir!
A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim
A sua voz me encontrou, sua luz, então, eu vi! (Eu vi!)

132. Maravilhoso Amor [C]
Jorge Camargo

Maravilhoso amor é o amor de Deus por mim
Que meu coração conhece, que perdoa e esquece
Eterno e sem fim. Maravilhoso amor
Maravilhoso amor é o amor de Deus por ti
Que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios
Eterno e sem fim. Maravilhoso amor
Maravilhoso, maravilhoso
Maravilhoso amor, maravilhoso amor! (2x)
Maravilhoso amor é o amor de Deus por nós
Que nos olha como santos, nos recebe como somos
Eterno e sem fim. Maravilhoso amor
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133. Maravilhoso Salvador [C+GC]
Gerson Borges. Márcia Alessandra

Maravilhoso Salvador. Precioso Redentor
Veio ao mundo salvar-nos.
Da culpa nos livrar, ooo. Da culpa nos livrar
Santo Espírito Protetor, eterno Consolador
Trouxe a esperança ao aflito.
E paz ao coração, ooo. E paz ao coração
Somente a ele adoramos. Somente a ele louvamos
Trouxe-nos cura e graça e paz ao coração, ooo. E paz ao coração
Eterno Pai amoroso, o nosso amigo fiel
Nos sustentou na fraqueza.
Do mundo nos salvou, ooo. Do mundo nos salvou

134. Me Derramar [C]
Greta Lira

Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração
Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim
És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim
Ao sentir teu toque por tua bondade libertas meu ser
No calor deste lugar eu venho...
Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso
Me derramar, dizer que sou grato,
Me derramar, dizer que és formoso

135. Meu Coração [C]
Vencedores Por Cristo

Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus é um Deus de amor
Minh’alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz
Eu digo: Aleluia... Eu digo porque...
Eu digo: Aleluia... Aleluia, amém.
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136. Meu Mestre [C]
Lázaro

A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre
O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre (2x)
A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar a fora
Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora
Na solidão da vida eu pude perceber
O quanto Deus me ama (Deus me ama)
As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da Presença

137. Meu Prazer (em Espírito, em Verdade) [C]
Ministério Koinonya de Louvor

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! (Ministrando louvor)

138. Meu Respirar [C]
Vineyard

Este é o meu respirar, este é o meu respirar:
Teu Santo Espírito vivendo em mim
E este é o meu pão, e este é o meu pão: Tua vontade feita em mim
E eu, eu nada sou sem ti. E eu, perdido (a) estou sem ti
Pai, eu te amo (preciso de ti)

139. Meu Universo [C]
PG

Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo
Não quero dar-te um dia apenas da semana
Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca
Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso
Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela
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Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos
Que a tua presença e o teu poder sejam alimento
Jesus este é o meu desejo
Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos
Te quero dono do meu tempo e dos meus planos
Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade
Quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te

140. Minha Fé [C]
Jairo Vieira. Rephormandi

Eu creio na Escritura Sagrada, no Deus Triúno
Que ele tudo criou em Jesus o Mediador
Na chamada eficaz e na fé salvadora
Na certeza da redenção e que Cristo liberta
Essa é a minha fé, é a minha fé. É a minha fé, por ela viverei (2x)
Eu creio na providência divina, nos decretos de Deus
No pecado original e na queda total
Na aliança da graça e que Deus justifica
Que sou filho por adoção e ele me santifica
Coro
E em comunhão com meus irmãos confessarei (2x)
E em comunhão com meus irmãos confessarei. Confessarei

141. Minha Vida é o Templo [C]

Asaph Borba. Letra baseada em 1Coríntios 3.16 e 6.19

Minha vida é o templo do Espírito Santo (4x). Santuário de Deus (4x)
A igreja é o templo do Espírito Santo (4x). Santuário de Deus (4x)
Meu lar é o templo do Espírito Santo (4x). Santuário de Deus (4x)
Jesus, Jesus, Jesus meu Senhor (4x). Santuário de Deus

142. Muitos Que Procuram [C]
Israel Pessoa. Milad (Água Viva)

Muitos que procuram sem achar a solução
Por caminhos que não conduzem a salvação.
O caminho estreito para muitos pode ser,
Mas só em Jesus a verdade e paz podem ter (2x)
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Veio como um servo, trouxe-nos a luz
Pagou as nossas culpas na cruz
Ressurgiu em glória e em breve voltará
Você: Onde está? Qual o caminho seguirá?
Você: Onde está? Qual o caminho seguirá?

143. Muitos Virão Te Louvar [C]
Guilherme Kerr

De todas as tribos, povos e raças muitos virão te louvar
De tantas culturas, línguas e nações
No tempo e no espaço, virão te adorar
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi
Bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui
Remidos, comprados, grande multidão muitos virão te louvar,
Povo escolhido, teu reino e nação
No tempo e no espaço virão te adorar
E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no teu altar pra teu louvor

144. Não Fale [D+E]
Os Arrais

Não fale que o conhece se o esquece em cada esquina
Não fale que o encontra
Nas suas ondas de fé e não na Palavra, não na Palavra
Que falta hoje é fé na Palavra, que muda quem eu sou não deixa nada
Amando o que é de Deus deixando o mal que tanto amei
Pois se tenho a Cristo tenho a verdade, sim
No “assim diz o Senhor” e não no “eu acho que”
Que mais há hoje é graça sem juízo,
Que traga amor e paz sem compromisso
Seguindo tradições de homens, não de Cristo
Pois se tenho a Cristo tenho a verdade, sim
No “assim diz o Senhor” e não no “eu sinto que”
Coro
Nas suas ondas de fé e não na Palavra, não na Palavra.
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145. Não Há Deus Maior [C]
Comunidade de Nilópolis

Não há Deus maior, não há Deus melhor
Não há Deus tão grande como o nosso Deus
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 louvor, para o seu, para o seu,
Para o seu louvor

146. Não Olho Circunstâncias [C]
Fernanda Vargas

Esta paz que sinto em minh’alma não é porque tudo em mim vai bem
Esta paz que eu sinto em minh’alma é porque eu amo ao meu Senhor
Não olho circunstâncias (não, não, não),
Olho o seu amor (seu grande amor)
Não me guio por vistas, alegre estou (2x)
Este gozo que eu sinto em minh’alma não é porque olho ao meu redor
Este gozo que eu sinto em minh’alma é porque eu amo ao meu Senhor
Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto
E ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar
Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia dou ao meu Senhor, Senhor (2x)

147. Não Tenhas Sobre Ti [C]
Vencedores Por Cristo

Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja
Pois um, somente um seria muito para ti
É meu, somente meu, todo o trabalho.
E o teu trabalho é descansar em mim (2x)
Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim, confia de todo coração

148. Nas Estrelas [C]
João Alexandre

Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz
Deus domina sobre terra e mar. O que ele é pra mim?
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Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar
Cristo veio para me salvar. O que ele é pra mim?
Até 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 pra mim, tudo é Jesus pra mim!

149. Nem Dá Pra Contar [C]
Fabinho Silva e Tiago Vianna (Canta IPB)

Gente de todas as línguas, gente de todas as raças
Gente de todas as eras, são tantos, nem dá pra contar
Gente de alma lavada, gente escolhida na graça
Gente sofrida da terra remida pra vir adorar
Aquele que é o primeiro, pra sempre e único herdeiro
De todos merece louvor
M: Senhor H: de todas as línguas. Senhor de todas as raças (M)
Senhor de todas as eras (H). São tantos, nem dá pra contar (T) (2x)
Gente que é agradecida e cuja alegria não passa
Gente que está protegida. São tantos, nem dá pra contar
Gente de todos os povos, gente que canta nas praças
Gente sofrida na terra bendita pra vir adorar
Aquele que é o primeiro...

150. No Controle Tu Estás [C]
Vencedores Por Cristo

És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás,
Trazendo paz ao meu viver.
E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar e eu não temerei.
Pois no controle tu estás. No controle tu estás (3).
Estrofe
Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens
E tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou,
E tu me amas como sou (2x)
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151. No Espírito Unidos [C]
Vencedores Por Cristo

No Espírito unidos somos um no Senhor (2x)
E imploramos que um dia nos unamos no amor.
Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor,
Pelo amor conhecido é o cristão.
De mãos dadas iremos, somos todos irmãos (2x)
Pregaremos as novas que Deus guia a nação.
Lado a lado haveremos todos de trabalhar (2x)
Uns aos outros honrando vamos nos respeitar.
Glória a Deus, entoemos, nosso Pai Criador,
E louvemos a Cristo que nos veio salvar,
E ao Espírito Santo que nos vem consolar.

152. Nosso Deus é Soberano [C]
Comunidade Evangélica de Vila da Penha

Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo (2x)
A terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus
Se movia sobre a face das águas
Foi ele quem criou os céus dos céus,
E fez separação das águas da terra seca
Foi ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem
Glória a Deus por suas maravilhas,
Pelas suas grandezas. Glória a Deus! (2x)

153. Novos Céus [C]
Oficina G3

Novos céus e uma nova terra, alegria eterna
Onde não haverá mais lágrimas nem choro se ouvirá
Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos
E exaltaremos sua glória e majestade para sempre
Maravilhoso, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz, Deus Forte, Deus Forte (2x)
(Deus Forte)
56

$

Caderno de Cânticos

$

154. Numa Só Voz [C]

João Alexandre e Toninho Zemuner (Milad)

Um sorriso se abrindo no olhar,
Todos juntos louvemos a Deus, outra vez;
É tão bom ter você como irmão e compartilhar do que ele fez (2x)
Levantemos as mãos ao Senhor
Na alegria de juntos cantar numa só voz,
É tão bom ter você como irmão e saber que Deus habita em nós (2x)
E saber que Deus habita em nós (2x)

155. O Fruto do Espírito [C]
Daniel Souza

Eu quero ser cheio, cheio do Espírito Santo
Em minha vida o fruto, o fruto do Espírito Santo
Eu quero viver no Espírito. Eu quero andar no Espírito
Cheio do Espírito Santo. Cheio de amor e alegria
Cheio de paz, longanimidade, benignidade
Cheio do Espírito Santo
Cheio de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio

156. O Meu Louvor é Fruto [C]
Asaph Borba

O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus
De lábios que confessam o teu nome
É fruto da tua graça, e da paz que encontro em ti
E do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim
Ainda que as trevas venham me cercar
Ainda que os montes desabem sobre mim
Meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar
Ainda que os homens se levantem contra mim
Ainda que cadeias venham me prender
Meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar
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157. O Meu Querer [C]
Paulo César Baruk

Cada vez que eu abrir a minha boca,
Cada vez que eu olhar na direção de alguém
Cada vez que, passo a passo, eu chegar em algum lugar
Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés
Cada vez que eu tocar num rosto em pranto
Cada vez que eu fizer o que já não se faz
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face
Sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor
Eu quero te servir, eu quero te obedecer,
Viver tua vontade, refletir tua verdade
Te honrar com minha vida, em tudo te adorar
Mestre, amigo, amado Jesus (esse é o meu querer)
Cada vez que eu tocar num ombro amigo
Cada vez que eu fizer o que já não se faz
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face
Serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor

158. O Poder do Teu Chamado! [C]
ReformedSound

Em pecados eu nasci Deus, no império das trevas
Tudo em mim te desprezava, eu jamais te busquei
O poder do teu chamado, sim da morte traz a vida
As cadeias se partiram, livre sou em Jesus!
Santo Deus, poder soberano
Me alcançou e das trevas me fez luz
Santo Deus, tua Palavra vence
Todo caos que reinava em todos nós
A beleza da tua glória hoje é o meu deleite
O que antes era lucro perda é ante a ti
Justo sou só por Jesus Cristo
Tudo em mim transformado foi por ti
Justo sou morto, para a lei sou
Quem irá acusar teus filhos, Deus?
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Meu desejo é tua glória contemplar em Jesus, Pai, vejo a ti, vejo a ti
Graça eterna em Jesus eu tenho sim. Me conforme a Jesus, a Jesus (2x)
A Jesus (2x)
Breve em glória estaremos, nunca mais nós pecaremos
E pra sempre te veremos em Jesus, em Jesus. Em Jesus, em Jesus
Meu desejo é tua glória contemplar em Jesus, Pai, vejo a ti, vejo a ti
Graça eterna em Jesus eu tenho sim. Me conforme a Jesus, a Jesus

159. O Próprio Deus [C]
Dago Schelin. Vineyard do Caminho

O próprio Deus, Autor da vida por mim a sua vida entregou
Nas mãos e pés profundas feridas, brutal demonstração de amor
Àquele que sofreu minhas dores, àquele que por mim quis morrer
A esse Deus eu rendo louvores, a esse Deus entrego meu ser
Jesus, tu me amaste primeiro e esse grande amor me atrai
Teus braços foram presos ao madeiro, me dando acesso aos braços do Pai
E tu, Jesus, sofreste minhas dores, por mim, Jesus, quiseste morrer
A ti, Jesus, eu rendo louvores, a ti, Jesus, entrego meu ser
E lanço-me a teus pés, me rendo perante tão imenso amor
E lanço-me a teus pés, me rendo, oh, grande Salvador, Jesus

160. O Que Habita no Abrigo de Deus [C+GC]
ICM Grupo de Louvor Vozes

O que habita no abrigo de Deus morará sob sombras de amor
Sobre ele não virá nenhum mal, em suas asas feliz viverá
Ó eu quero habitar no abrigo de Deus
Só ali acharei paz e profundo amor
Meu desejo é com ele comunhão desfrutar
E pra sempre o seu nome louvar

161. O Que Me Faz Viver [C]
Vencedores por Cristo

O que me faz viver é tão intenso que até me perco se explicar
O que me faz viver é tão profundo, mas me vê no mundo no singular
O que me faz viver vai além da lógica,
É maior do que a amplitude cósmica. Do que o meu pensar
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O que me faz viver, eu sei, é isto: De Jesus o Cristo o amar!

162. O Senhor é Meu Pastor [C]
Josué Rodrigues

O Senhor é o meu Pastor e nada, nada, nada me faltará
Deitar-me faz em verdes pastos
E guia-me pra junto das águas tranquilas (2x)
Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça
Por amor do seu nome, por amor do seu nome
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei

163. O Sonho [D]
Stênio Marcius

Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do quê
Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito: Céu
Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender
Me disse: Pois não? Eu falei: Quero entrar, pois aí é o meu lugar
O anjo me disse: Curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros
Eu disse: Procure num livro antigo escrito antes que houvesse mundo
E ali achará com a letra do Rei meu nome em tinta vermelha
Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci
Compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi
O anjo olhava os registros visivelmente assustado
E me perguntou: Foi assim que viveu? E eu então respondi que sim
Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater?
Eu disse: Olhe bem no final dessa lista. Você reconhece esta letra?
E o anjo sorrindo me disse: É verdade. O Rei escreveu: Perdoado!
E ao som dessa bela palavra aquele portão se abriu
Então eu entrava cantando um hino
Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras:
Primeiro eu quero ver meu Salvador

164. O Teu Nome Exaltarei [C]
Comunidade Carisma

O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar
Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar
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Deixaste o trono para mostrar-nos a luz
Do teu trono até a cruz minha dívida pagar
Morrendo na cruz, da morte até o trono o teu nome exaltarei

165. Obrigado Jesus [C]
Alda Célia

Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus
Pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado Jesus!
Obrigado Jesus pelo amor que não morre
Pela nova aliança que foi feita na cruz
Pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus!
Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus.
Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus
Pela chuva que cai, sobre a terra. Obrigado, obrigado Jesus!

166. Oferta Agradável a Ti [C]
Paulo César Baruk

A tua Palavra escondi, guardada no meu coração,
Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua Palavra escondi
Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi,
Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei
Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus,
Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar,
Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto, brilhar

167. Oferta de Amor [C]
Ministério Koinonya de Louvor

Venho Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar
Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer
Faça o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado Senhor
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168. Oh Porque Jesus Me Ama [C]
Harpa Cristã. Flávio e Klébia

Longe do Senhor andava, no caminho de horror,
Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
Ó por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar
Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar
Já cansado do pecado fui aos pés do Salvador,
E ali caiu o fardo de tristezas e de dor.
Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus
Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz

169. Oh Que Tremenda Graça
(This is Amazing Grace) [C]

Phil Wickham. Versão Fabio Papaleo. Adaptação Misael Nascimento

Quem quebra o jugo, do meu pecado?
Quem é Deus forte e Deus amado?
O rei da glória, o grande rei dos reis!
Sacode a terra com trovão santo. Eu admiro e louvo tanto
Ao rei da glória, ao grande rei dos reis!
Ó que tremenda graça, ó que infalível amor
Tomou o meu lugar, a minha cruz levou
Deste-me tua vida, estou liberto enfim
Jesus eu canto, pelo que fez por mim!
Quem traz a ordem em meio ao caos? Adota o órfão, livra do mal?
O rei da glória, o rei da glória!
Governa o mundo, com a sua justiça. És como o sol, tua face brilha
O rei da glória, o grande rei dos reis!
Coro
Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas por nós ressurgiu
Digno é o Cordeiro de Deus que gloriosa salvação garantiu!
Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas por nós ressurgiu
Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno...
Coro
Pelo que fez por mim...
62

$

$

Caderno de Cânticos

$

170. Oração de Jesus [C]
IMO. André e Anderson Alcântara

Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que eu o glorifique.
Realizei tua obra, manifestei teu nome aos homens
Do mundo não sou e vou para ti
Pra que sejam um como tu es em mim.
Eu em ti, eles em nós.
Santifica-os e os livres do mal,
Em teu nome os guarde, pra que sejam um.
Como nós, sejam um.
Assim como nós, sejam um (3x).
Assim como nós...

171. Pai Nosso [D+E]
João Alexandre

Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome
Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade
Na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje
E perdoa nossas dívidas como nós perdoamos
Nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal
Pois teu é o reino o poder e a glória pra sempre, sempre
Amém, Amém.

172. Pai, Te Amo [C]
Aline Barros

Pai eu te amo, te louvo e te adoro
Glória ao teu nome em toda terra
Cristo eu te amo, te louvo e te adoro
Glória ao teu nome em toda terra
Glória ao teu nome, glória ao teu nome
Glória ao teu nome em toda terra! (2x)
Espírito eu te amo, te louvo e te adoro.
Glória ao teu nome em toda a terra
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173. Pão da Vida [C]
Alex Gonzaga

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele
E por suas chagas fomos sarados
Ele tomou sobre si as nossa maldições,
Ele sofreu para que tivéssemos perdão
O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas
E nos lavar de toda iniquidade
Jesus, Pão da Vida! Jesus, Luz do mundo,
Príncipe da paz, Maravilhoso Conselheiro.
Fonte de eternidade e amor
Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos
Árvore da vida, Rio que brota do trono de Deus
Alegria profunda no meu coração
Recebe a adoração, Jesus és digno de louvor

174. Para Adorar [C]
Ministério Koinonya de Louvor

Se eu quiser adorar a Deus tenho que entender seu Filho
Se eu quiser adorar a Deus tenho que ouvir do Espírito
E obedecer, e obedecer
Tenho que aprender a ouvir mesmo sendo o que não quero
E ainda assim abrir meus lábios para adorar (4x)

175. Pastores de Palavras [D]
Jorge Camargo

A poesia de Pessoa, a sensibilidade de Drummond
O lirismo de Bandeira nos visitam e tocam no coração
Eles são pastores de palavras. Verdadeiros mestres e artesãos
Que nos fazem ver o mundo nas asas da imaginação. Ê...
A erudição de Isaías, as colossais visões de Ezequiel
A paixão de Jeremias, os sonhos e os dons de Daniel
Eles são pastores de palavras. Verdadeiros mestres e artesãos
Que nos fazem ver o mundo nas asas da imaginação (2x)
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Que nos fazem ver o mundo nas tramas da revelação. Ê...

176. Perante o Trono do Alto Céu
(Before the Throne of God Above) [C+GC]
Versão de Wadislau e Adriana Gomes

Perante o trono do alto céu eu tenho forte defensor,
um sacerdote que, em amor apela, eterno, pelos seus.
Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração,
E, quanto é certo o seu favor, eu estarei com meu Senhor (2x)
Quando me lembra, o tentador, de minha culpa e meu pecar,
elevo os olhos ao Senhor que pôs um fim ao meu pesar.
Sendo inocente, ele morreu, tomando a si a minha vez,
de Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou (2x)
Cordeiro amado e eterno Deus perfeito e justo reviveu
em graça, glória e louvor, o imutável e grande EU SOU.
Preço de sangue ele pagou para elevar tal pecador
Ao santo trono do alto céu, a Cristo Deus e Redentor (4x)

177. Perdão [C]

IMO. André e Anderson Alcântara

Andava tão cego em meus vícios, escravo das minhas leis.
Com lábios louvando a um Cristo, mas no coração era eu...
Pra lama voltei a lavar-me... a fé de outrora onde está?
Mas trouxeste a luz, revelando das sombras, o tolo que sou.
Vergonha e dor causei, seca minh’alma está...
Pra teu louvor, renova-me! Pois sei que me amas, Senhor.
Filho de Davi, por amor de ti, tens misericórdia de mim!
Clamo perdão! Perdão!

178. Plenitude [C]
Idail Costa Mar (Canta IPB)

Senhor, vem nos encher do teu poder, do teu amor
Transformar o nosso ser, santificar as nossas vidas.
Ó, vem restaurar dentro de nós o teu louvor
Nossas almas reavivar, vem reinar em nosso viver.
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Pois és nosso Senhor, nosso Pastor, nosso amado,
O Deus de nossas vidas, Autor da nossa salvação
És nossa razão, luz, proteção, ao nosso lado.
Ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações.
Ó, vem restaurar...

179. Poder Pra Salvar [C]
Radicais Livres

Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão
Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva
Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar
Pra sempre autor da salvação
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu
Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver
A minha vida entrego, pra seguir teus passos; a ti me rendo
Possa o mundo ver brilhar a Luz.
Cantamos para a glória do Senhor Jesus

180. Por Isso Reina [C]
Jorge Camargo

O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus
É Jesus, é Jesus, é Jesus
Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, um servo sofredor
Padeceu, sim, Jesus padeceu
Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea ele a deu
Ninguém poderia obrigá-lo foi seu próprio amor que o moveu
Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar
É Jesus, só Jesus, só Jesus
Virá em breve, o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder
Voltará, meu Jesus voltará!

181. Porque Ele Vive [C]

William James Gaither; Gloria Lee Gaither. André Valadão

Porque ele vive, posso crer no amanhã;
Porque ele vive, temor não há.
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Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está porque ele vive!
E quando enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Sem medo então, terei vitória:
Verei na glória o meu Jesus que vivo está.

182. Pra Sempre [C]
Livres Para Adorar

Rendei graças ao nosso Rei o seu amor é pra sempre.
Pois ele é bom e não há outro igual. O seu amor é pra sempre.
Te dou louvor
O seu braço forte estendido está. O seu amor é pra sempre.
Pela vida que renasceu. O seu amor é pra sempre.
Te dou louvor (2x)
Pra sempre Deus bondoso. Pra sempre Deus fiel.
Pra sempre Deus conosco. Pra sempre.
Do nascer ao ser ao pôr do sol o seu amor é pra sempre.
Por sua graça vou continuar. O seu amor é pra sempre.
Te dou louvor (2x)
Seu amor é pra sempre (2x). Te dou louvor (2x)

183. Presença [C]
Jorge Camargo

Tu estás presente em nós é por isso que vimos,
Prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos (2x)
Para lavar o coração, revigorar a nossa fé,
Erguemos alto nossas mãos, nos assentarmos a teus pés!
Oferecer nosso louvor, como família celebrar
O teu perdão, o teu amor, teus grandes feitos proclamar!
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Vineyard Music Brasil

Desperta em mim, meu Senhor, a fome, o amor, a chama
Desperta em mim, meu Senhor, a sede, o ardor, a busca
Espírito, vem me despertar e faz reacender o meu primeiro amor
Sopra em minh’alma e faz surgir o transbordar (o transbordar) (2x)
Ó vem encher de ti este lugar com teu poder e amor vem derramar

185. Proclamai [C]
Vencedores Por Cristo

Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura
Mais do que palavras uma ordem receber
Pois Cristo é vida eterna para todo o que nele crer (2x)
Mas como crerão em quem nunca ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue?
Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamai
Proclamai, por toda a terra. Proclamai, por todas as nações
Proclamai, o poder que do alto vem
Até os confins da terra o Evangelho proclamai. Proclamai
No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança
Para a luz levar, trevas dissipar, o evangelho, proclamai

186. Projeto de Deus [C]
Kleber Lucas

Tu és Deus de graça e misericórdia,
Tua vida é a grande razão do meu existir
E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti
Levantarei as minhas mãos no santuário e darei a ti a glória,
Meu Senhor amado e mestre, pois tu és digno de adoração
E com os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade
Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar

187. Quando Jesus Estendeu Sua Mão [C]
Coral Kemuel

Quando Jesus estendeu a sua mão
Quando ele estendeu a sua mão para mim
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Eu era pobre e perdido sem Deus, sem Jesus
Quando ele estendeu a sua mão para mim
A minh’alma estava longe do caminho do céu
Eu era pobre, desprezível, pecador
Mas Jesus transformou minhas trevas em luz
Quando ele estendeu a sua mão para mim
Agora me regozijo desde que o aceitei
E na tempestade eu posso sossegar
Pois com ele estou liberto do perigo e do mal
Quando ele estendeu a sua mão para mim

188. Quebrantado [C]
Vineyard Music Brasil

Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar
Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu
Sem palavras me aproximo. Quebrantado por seu amor!
Imerecida vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou,
Trouxe-me a vida (eu estava condenado)
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado
Impressionante é o seu amor.
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

189. Quero Louvar-Te [C]
Paulo Cesar Baruk e Leandro Rodrigues

Quero louvar-te sempre mais e mais (2x)
Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te!
Quero adorar-te sempre mais e mais (2x)
Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te!
As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder
Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti
Quero louvar-te sempre mais e mais (2x)
Buscar o teu querer, tua graça conhecer...
Coro
Quero louvar-te... sempre... Mais e mais...
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190. Rei da Glória [C]
Juliano Son

As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome
Todo o universo é desenhado, e foi em tua majestade
A tua glória brilha aqui e quanto mais te vejo, eu te amo
Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti
Rei da glória, dono do meu coração e quanto mais te vejo, eu amo
(Quanto mais te vejo, eu amo)
Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não a outro Deus (não há)
Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade
A tua glória brilha aqui e quanto mais te vejo, eu te amo
Coro (2x)
Quanto mais eu te conheço eu te amo
Quanto mais eu te percebo eu te quero...

191. Rei das Nações [C]

Paulo Cesar Baruk e Leandro Rodrigues

Grandes são as tuas obras Senhor todo-poderoso
Justos e verdadeiros são os teus caminhos
Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo!
Todas as nações virão e adorarão diante de ti
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos

192. Resposta Certa [C]

Fernanda Torres de Almeida. Vineyard Music

Tu és aquele que me atrai com graça e liberdade, pureza e santidade
Tu és aquele que me traz a todas as perguntas grandes verdades (2x)
A resposta certa vem de ti que faz sábio o meu coração
Na tua sabedoria quero me encontrar e agir
A resposta certa vem de ti que faz sábio o meu coração
Na tua sabedoria quero me entregar e agir
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193. Romanos 8.35 (Quem Nos Separará) [C]
Diante do Trono

Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, angústia, ou perseguição,
Fome, ou nudez, perigo ou espada?
Quem nos separará do amor de Cristo?
Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida
Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir
Nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo
Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo
Nosso Senhor, está em Jesus Cristo
Pois eu estou bem certo...

194. Rookmaaker [D+E+SA]
Marcos Almeida. Palavrantiga

Eu leio Rookmaaker, você Jean-Paul Sartre
A cidade foi tomada pelos homens
Na cidade dos homens tem gente que consegue ler
Mas os outros estão néscios pra ti
Eu canto Keith Green, você canta o quê?
A cidade está cheia de sons
Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir
Mas os outros estão surdos pra ti
Vem, jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora
Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora
Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim
A cidade está cheia de tinta
Na cidade dos homens tem gente que consegue ver
Mas os outros estão cegos pra ti
Eu monto o paradoxo no palco, você anda zombando da cruz.
A cidade está cheia de atores
Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer
Mas os outros estão mudos pra ti
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Toda vez que procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer
Senhor sabe o que eu quero
Não me furto a certeza: és a Vida que eu quero

195. Salmo 1 [C]
Milad

Bem-aventurado o homem que não anda
Segundo o conselho dos ímpios
Nem se detém no caminho dos pecadores
Nem se assenta na roda dos escarnecedores
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
E na sua lei medita dia e noite
Pois será como árvore plantada
Junto a ribeiros de águas
A qual dá o seu fruto na estação apropriada
E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará (2x)

196. Salmo 1 (2) [C]

Gerson Moraes Firmino (Canta IPB)

Bendito o homem que não se entrega ao caminho do pecador
E nos seus dias não se assemelha a uma vida vã, sem temor (2x)
Pois o seu prazer está em dia e noite meditar
Na lei do Senhor, Palavra viva!
É como a árvore que vem plantada junto a corrente de águas sem fim
No tempo certo dá o seu fruto, cuja folhagem não cairá.

197. Salmo 8. Senhor Nosso [D]
Jorge Camargo

Ó Senhor nosso Deus. Quão admirável é o teu nome!
Pois tu usaste uma criança para anunciar o teu poder
E assim tu calaste os inimigos e os que buscavam lutar contra ti.
Quando eu admiro o céu à noite.
O céu que tu criaste com as tuas mãos
E vejo a lua e as estrelas
Que tu lançaste no espaço eu penso assim Senhor:
Afinal que é o homem mortal para que te lembres dele?
Porém, pouco menor que os anjos tu criastes
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Do campo e da floresta sobre as aves do céu e os peixes lá do mar
Ó Senhor, nosso Senhor!
Que a majestade e a glória do teu nome encham toda a terra! (2x)
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198. Salmo 18. Meu Baluarte [D+RO]
Jorge Camargo

Eu te amo ó Senhor, força minha
Tu és a minha Rocha, minha cidadela, meu libertador
O meu Deus, o meu rochedo. Meu escudo, a força da minha salvação
Meu baluarte (2x)

199. Salmo 25. A Ti Senhor [C]
Gerson Cardozo

A ti Senhor elevo a minh’alma (2x). Ó meu Deus em ti confio
Guarda-me Senhor, pois em ti Senhor me refugio
Faz-me Senhor andar em teus caminhos (2x). Ó meu Deus em ti confio
Guarda-me Senhor, pois em ti Senhor me refugio

200. Salmo 30. Salmodiai [C]
Jorge Camargo

Salmodiai ao Senhor vós todos que sois seus santos
Com regozijo rendei graças. Pois ele é santo, santo é o Senhor
Salmodiai ao Senhor. Santo é o Senhor (2x)
Porque a sua ira de um breve momento não passa
No entanto o seu favor permanece a vida inteira
Pode durar o choro no decorrer de uma noite
Mas logo pela manhã a alegria sempre vem (2x)
Salmodiai ao Senhor. Santo é o Senhor (2x)

201. Salmo 34 (1). Bendirei ao Senhor [C]
Nelson Bomilcar. Vencedores Por Cristo

Bendirei ao Senhor em todo tempo,
O seu louvor nos meus lábios estará.
No Senhor a minha alma então se gloriará
Os humildes ouvirão e se alegrarão (2x)
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O seu anjo se acampa ao meu redor.
De qualquer perigo, sempre me vem guardar.
Ó provai e vede que o Senhor é bom!
Temei a Deus vós, os seus santos, temei a Deus
Pois aos que o temem, bem nenhum lhes faltará.

202. Salmo 34 (2) [C]
Jorge Rehder

Em todo tempo eu louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios o seu louvor (2x)
Alegrar-se-á no Senhor a minha alma (2x)
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos, a uma, lhe exaltemos o nome (2x)
Seu glorioso nome, seu glorioso nome

203. Salmo 37. Ele Tudo Fará [C]
Jorge Camargo

Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará
Fará sobressair tua justiça como a luz
E teu direito como o sol do meio-dia (2x)
Descansa no Senhor. Espera nele
Agrada-te do Senhor e ele fará o que deseja teu coração (2x)

204. Salmo 40. Uma Nova Canção [C]
Stênio Marcius

Com paciência esperei no Senhor
E ele pra mim lá do céu se inclinou
Quando clamei por socorro ele me ouviu
Tirou-me de um poço e eu tão ferido,
Perdido na lama das minhas paixões
Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou o meu passo
Me fez cantar uma nova canção que não engana o meu coração
Bem mais bonita que bossas e blues. Um hino ao meu Jesus
Muitos verão o que em mim se passou
Vão desejar conhecer este amor
Honras e glórias darão ao Senhor
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205. Salmo 63. Deus Eterno [C]
Oficina G3. Paulo César Baruk

Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza
Minh’alma tem sede de ti Senhor
Com júbilo nos lábios te louvo ó meu rei
Debaixo de tuas asas encontro abrigo
Te louvo e te bendigo porque és bendito ó Senhor
Glórias ao Deus eterno
Te louvo e te bendigo porque sempre és comigo, ó Senhor
Glórias ao Deus eterno
Eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno

206. Salmo 63. Melhor Que a Vida [C]
Jorge Camargo

Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Por isso eu te busco ansiosamente
A minh’alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, Senhor
Como alguém que vagueia sedento num deserto imenso
Assim eu te contemplo no teu santuário
Para ver tua força e tua glória
Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Por isso eu te busco ansiosamente
A minh’alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, Senhor
Como alguém que vagueia sedento num deserto imenso
Assim eu te contemplo no teu santuário
Para ver tua força e tua glória
Porque tua graça é melhor que a vida
Meus lábios te louvam, te louvam ó Deus
E assim bendirei ao teu nome excelso
Enquanto eu viver, enquanto eu viver (2x)
Levantarei minhas mãos em teu nome (2x). Levantarei minhas mãos...

207. Salmo 84. Teus Altares [C]
Jorge Camargo

Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos
A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si
Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu! (2x)
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Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória
Não negará bem algum aos que vivem corretamente

208. Salmo 93. O Senhor Reina [D]
Jorge Camargo

O Senhor reina, está vestido de majestade
De poder se revestiu o Senhor. Sim, ele se vestiu
O Senhor reina, está vestido de majestade
De poder se revestiu o Senhor. Sim, ele se vestiu
Ele é desde sempre, ele é desde sempre
Levantam os rios ó Deus, levantam os rios ó Deus o seu grito,
Levantam os rios o seu clamor, o seu clamor
Mas o Senhor nas alturas
É mais poderoso do que o bramido das grandes águas (2x)
Do que os poderosos vagalhões do mar (2x)
O Senhor reina, está vestido de majestade (3x)

209. Salmo 96. Cantai ao Senhor [C]
Vencedores Por Cristo

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação
Anunciai entre as nações a sua glória
E entre todos os povos as suas maravilhas
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses
Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura no seu santuário! (2x)

210. Salmo 115. Não a Nós, Senhor [C]
Guilherme Kerr Neto (Hino 23 HCC). Nelson Bomilcar

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,
Mas ao teu nome dá glória,
Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade (2x)
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Por que perguntam as nações: “Onde está o nosso Deus?”
No céu está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada.
Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas,
E se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos? (2x)

211. Salmo 118. Agradeço-te Senhor [C]
Desconhecido. Hino 423 do HCC. Vencedores Por Cristo

Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso.
Tua misericórdia dura para sempre.

212. Salmo 121. Alegria [D]
Jorge Camargo

Ergo os olhos para além. Meu socorro de onde vem?
Meu socorro vem de Deus, criador da terra e céu
Ele por certo não permitirá teus pés vacilem ao caminhar
Ele por certo não cochilará. Seu compromisso é sempre te guardar
Ele é a tua sombra e proteção quando for denso intenso o sol
Guardará do mal, de todo mal te guardará
Deus...
Ele por certo não permitirá teus pés vacilem ao caminhar
Ele por certo não cochilará. Seu compromisso é sempre te guardar
Ele é a tua sombra e proteção quando for denso intenso o sol
Guardará do mal, de todo mal te guardará
Guardará do mal, de todo mal te guardará
Guardará o teu entrar e o teu sair. Sempre, pra sempre agora e aqui
Deus!

213. Salmo 136. Louvai ao Senhor [C]
Daniel Souza

Louvai ao Senhor porque ele é bom. Engrandecei o seu nome
Porque a sua benignidade dura para sempre (2x)
Louvai ao Senhor, o Deus dos deuses, aleluia!
Louvai a Deus, o Senhor dos senhores, aleluia!
Aquele que é sábio e fez os céus, aleluia!
Aquele que estendeu as terras sobre as águas, aleluia!
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Aquele que fez os grandes luminares, aleluia!
O sol, a lua e as estrelas, aleluia!
Estrofe (2x)
E o seu amor (dura para sempre)
Sua graça sobre nossas vidas (dura para sempre)
Sua fidelidade sobre nós (dura para sempre)
A misericórdia do Senhor (dura para sempre)
Dura para sempre (4x)

214. Salmo 144. Rocha Minha [C]
Jorge Camargo

Bendito seja o Senhor, Rocha minha
Que me prepara as mãos para a batalha
E os dedos para a guerra (2x)
Minha misericórdia e fortaleza minha
Meu alto refúgio e meu libertador
Meu escudo, aquele em quem confio. Meu Senhor
Coro
A ti, ó Deus, entoarei uma nova canção
Com saltério de dez cordas cantarei louvor
É ele quem dá aos reis a vitória. Meu Senhor

215. Salvação (Jesus Saves) [C+E]
Travis Cottrell. Versão de Misael Nascimento

Todo céu está cantando: Cristo dá salvação
Os eleitos são chamados: Cristo dá salvação
Ouçam anjos proclamar: Glórias dai ao Rei dos reis
Ouça o som que nós cantamos: Salvação!
Aos humildes ele alcança, Cristo dá salvação
Mesmo sábios o adoram, Cristo dá salvação
Vejam o céu a proclamar suas obras, seu falar
Sua luz trouxe pra sempre: Salvação!
Perdoou nossos pecados, Cristo dá salvação
Carregou os nossos fardos, Cristo dá salvação
“Consumado” se ouviu ao morrer na rude cruz,
Deu-nos ao vencer a morte salvação!
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Ouça a voz da liberdade, do perdão a lhe chamar:
Toda treva dissipada! Cristo trouxe a todos nós: Salvação!
Vamos nós erguer a voz, Cristo dá salvação!
Seu amor trouxe pra sempre, salvação! Salvação!
Vamos nós erguer a voz pra cantar a redenção
Seu amor trouxe pra sempre salvação! (Salvação!) Salvação!

216. Sangue Precioso [C]
Santa Geração

Lavaste o meu coração com teu sangue precioso
Atraíste a minha alma com teus laços de amor
Perdoaste os meus pecados, saraste os meus sentimentos
E pela tua bondade conduz-me, ao arrependimento.
Lavaste o meu coração com teu sangue precioso
Atraíste a minha alma com teus laços de amor
Quebras-te as maldições, saraste os meus sentimentos
Deste-me liberdade para te adorar
E eu te adoro Senhor, meu Jesus! E eu te adoro Senhor Jesus

217. Santificação [C]
Daniel Souza

Porquanto é Santo aquele que me chamou
Sim, Santo é aquele que me escolheu
Pra andar com ele, viver por meio dele. Santidade
Pois esta é a vontade de Deus o Pai
Sim, ele quer a minha santificação
Pra andar com ele, viver por meio dele. Santidade
Santificação, santidade. Assim como tu és Senhor, eu quero ser
Santo, santo. Santificação, santidade

218. Santo [C]
Vineyard Music

Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir
Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti
Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer, de graça e paz
Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és (2x)
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A honra, a glória pertencem a ti, o poder e o saber são teus

219. Santo Lugar [C]
Kim

Há de ter um lugar onde o tempo há de parar.
Onde a paz se faz real e o irreal amor não há não.
Sei que há, pois Deus diz e eu não posso duvidar.
Mesmo que eu não possa imaginar, espero em ti, assim espero.
Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar
Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar.
Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão.
Fracassados os dias maus da vida em caos jamais verei, pois.
Um lugar, santo lugar onde o inimigo ausente estará.
Face a face a Cristo verei e muitos verão por isso eu canto...

220. Santo, Santo, Santo [C]
Massao Suguihara

Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos
Toda terra está cheia da sua glória (2x)
Tu és digno de receber toda glória, honra e poder
Tu és o Deus tremendo, cheio de graça (2x)

221. Satisfação [C]
Vencedores Por Cristo

Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto
Sou de Jesus, 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
Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus, virá bem cedo
Logo, em glória, eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim
Satisfação sem fim (3x)

80

$

$

Caderno de Cânticos

$

222. Saudade [C]

Justus Henry Nelson (Hino 484, CC). Thalles Roberto

Da linda pátria estou tão longe, triste eu estou;
Eu tenho de Jesus saudade; quando será que vou?
Passarinhos, belas flores querem me encantar.
Ó, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar!
Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar.
Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar.
Meus pecados são mui grandes e culpado sou;
Mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou.
Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir.
Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir.
Sua vinda ao mundo é certa, quando, não o sei;
Mas ele me achará alerta e para o céu irei.

223. Segundo a Vontade de Deus [C+GC]
Gioia Júnior. Marcílio de Oliveira Filho. HCC 473.

Não é minha vontade, mas é tua
Não são meus os caminhos, mas são os teus.
Que eu comece uma nova caminhada,
Pensando segundo a vontade de Deus (última linha 2x)
Não a minha verdade, mas a tua verdade
Não a minha vontade, mas a tua vontade
Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus.
Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo
Que só vivo segundo a vontade de Deus (última linha 2x)
Seja a tua Palavra como a estrela
Que brilhou lá na pátria dos judeus
E que fale de Cristo a todo mundo
Agindo segundo a vontade de Deus (última linha 2x)
Que eu me torne uma bênção permanente
Para mim, para os outros, para os meus.
Vejam todos assim que sou um crente,
Vivendo segundo a vontade de Deus (última linha 2x)
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224. Segura Na Mão de Deus [C+D]
Daniel Costa

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
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus
Pois ela, ela te sustentará
Não temas, segue adiante e não olhes para trás
Segura na mão de Deus e vai
O Espírito do Senhor sempre te assistirá
Segura na mão de Deus e vai
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará.
Segura na mão de Deus e vai
Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada
Segura na mão de Deus e vai, e vai
Orando, jejuando, confiando e confessando.
Segura na mão de Deus e vai

225. Seja Engrandecido [C]
Guilherme Kerr Neto e Amigos

Seja engrandecido, ó Deus da minha vida
Tu és o Deus da minha salvação,
És a minha rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre te exaltarão
Aleluia, te louvo,
Pois sei que sobre todos és Senhor (2x)
Aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor

226. Seja o Centro (Be The Centre) [C]
Michael Frye. Vineyard

Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus
Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus
Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar
A razão de viver: Jesus, Jesus
Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus
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227. Senhor Te Quero [C]
Andy Park. Vineyard Music

Eu te busco, te procuro ó Deus, no silêncio tu estás
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim
Conhecer-te eu quero mais
Senhor te quero, quero ouvir tua voz. Senhor te quero mais
Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor te quero mais
Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar
Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir
Conhecer-te eu quero mais

228. Será de Manhã? [C+GC]
Hinário Adventista

Será de manhã, no começo do dia?
Será quando a luz seu fulgor irradia,
Que Cristo há de vir com os anjos da glória,
Receber deste mundo os seus?
Ó Jesus, Salvador, Senhor! Quando vamos cantar:
Cristo volta, aleluia, aleluia, amém! Aleluia, amém?!
Será de manhã ou será pela tarde?
Também pode ser que as trevas da noite
Se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo os seus receber.
Ó graça sem fim, quando a morte vencida
E Cristo Jesus revestir-nos de vida,
E formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou!

229. Serviço [C]

Asaph Borba e Daniel Souza

Quando olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou
Vejo o quanto ainda preciso expressar o teu amor
Vejo o quanto ainda preciso expressar a ti Senhor
Quero olhar com os teus olhos, os que estão ao meu redor
Quero aprender servi-los, porque dar é bem melhor (última linha 2x)
Com a água e a toalha tu me deste a lição
De um padrão que nunca falha pra viver em comunhão
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São nas pequenas coisas que expresso a ti Jesus
São nas pequeninas coisas que irradio tua luz
Não viver mais pra mim mesmo eu preciso aprender
E isto só será possível o quanto eu mais te conhecer
Repartiste a tua vida, transformou-a em vinho e pão
Quero repartir a minha vida em serviço a meus irmãos

230. Seu Nome É [C]
Daniel Souza

Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz
Deus forte, Pai da eternidade. A Estrela da Manhã
Ele é o santo de Israel. Todo-poderoso Deus
Seu reinado não tem fim. Santo é o teu nome!
O Messias esperado. Raiz de Davi, o amado
O Cordeiro imaculado. Santo é o teu nome!
Todo louvor, honra e poder. Glória e majestade
Ao soberano Rei dos reis (2x)
Todo louvor, honra e poder...

231. Situações [D+C]
Grupo Logos

Situações nessa vida me fazem sentir
Que não sou forte a ponto de até resistir
Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
A um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar
Instantes que se prolongam, tentando mudar
Tudo o que já se fez novo, pois Cristo mudou
Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer
Sou vencedor e ninguém poderá me deter
Pois eu sei que jamais eu provado serei
Além do que eu possa suportar
E se ainda, eu cair e pensar que é o fim
Jesus me ergue e segue junto a mim
Instantes que se prolongam, tentando mudar
Tudo o que já se fez novo, pois Cristo mudou
Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer
Sou vencedor e ninguém poderá me deter
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Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim
Jesus me ergue e segue junto a mim (3x)

232. Só Em Jesus Confiarei (In Christ Alone) [C+GC]
Rachel Novaes

Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção
Lugar seguro nele achei, rocha que não se abala
Que grande amor em Cristo há
Profunda paz posso encontrar
Consolador, meu tudo, enfim, nele eu vou permanecer
Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus
Que dom de amor, justiça e paz
A salvação que a todos traz
Na cruz Jesus, sim, padeceu, divino plano obedeceu
Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo
Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou
Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou
Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou
De Deus eu sou e ele é meu. Comprou-me com o sangue de Jesus
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor
Estão firmados no Senhor (2x)
Não há mais culpa ou medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim
Por toda a minha vida aqui, ele será meu guia, enfim
Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar
Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer
Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer!

233. Só Me Resta Te Adorar [C]
Márcio Rocha. Igreja Batista Central de Fortaleza

Só de pensar em algum dia estar face a face contigo
E imaginar, braços abertos dizendo: Filho, vem cá!
Vai me valer ter deixado pra trás
Tanta coisa que o mundo oferece
E perceber que a melhor parte escolhi
Tanto amor em nenhum outro há, Jesus
Agora me resta te adorar. Só me resta te adorar
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Só de lembrar tuas palavras bate mais forte o meu coração
E imaginar como vai ser enfim, para sempre contigo estar

234. Sobre Tudo (Above All) [C]
Paul Baloche. Versão da IPB Rio Preto

Sobre reinos, sobre reis. Sobre o mundo e toda criação
Sobre tudo que homem pode ver. Antes do início era Deus
Sobre tronos e nações. Sobre toda ciência e saber
Sobre bens riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor
Morreu na cruz e ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou
Meus pecados todos perdoou. Pensou em mim: o meu Jesus me salvou

235. Sola Gratia [C]
Banda Dort

Desde o Éden eu pequei. Teu querer eu desprezei.
Fui rebelde fugi do Senhor
Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste esse vil pecador
Na cruz do calvário teu sangue verteu
E agora sou digno de ser chamado filho de Deus
Não por obras. Não por nada que eu mesmo possa conquistar
É por graça mediante a fé em ti, Jesus
Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar
É por graça, só por graça mediante a fé
Deus provou o seu amor. Quando eu era pecador
O Cordeiro perfeito enviou
No perfeito plano seu o bom Deus me escolheu.
Vida nova e eterna outorgou
A vida é o Cristo que ressuscitou
Por isso sou digno de ser chamado filho de Deus

236. Solus Christus [C]
Banda Dort

Mudaste a nossa sorte. Nos tornaste um povo santo
Separado pra somente a ti louvar
Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos
E o evangelho então podemos proclamar
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Que Jesus é Senhor. Fez-se somem fez-se servo.
De sua glória abdicou
Cristo é Salvador. Sendo Rei se fez Cordeiro
Com sua morte nos comprou
Por nós sempre intercede. Nossa fraqueza compreende
Nele o Pai propício está a perdoar
Deixou-nos o seu Espírito Consolador que em nós habita
Mediante a fé então podemos proclamar
Coro
Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo
De sua glória abdicou
Cristo é Salvador. Sendo Rei se fez Cordeiro
Com sua morte nos comprou (2x)

237. Som Celeste [C]
Vineyard

Posso ouvir o som celeste que liberta o coração
Vai crescendo a intensidade, dessa nossa adoração
Te entrego tudo o que sou, declaro que és meu Senhor
Pois tu és tudo para mim,
A razão de estar aqui prostrado aos teus pés
Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou
Eu sou livre pra adorar
Sinto teu poder celeste, que traz cura em oração
Tua compaixão fluindo, dando paz ao coração

238. Sonda-me, Usa-me [C]
Aline Barros

Sonda-me, Senhor e me conhece. Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a tua Palavra
E enche-me até que em mim se ache só a ti.
Então, usa-me, Senhor, usa-me...
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida usa-me, Senhor. Usa-me...
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Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me (4x)
E usa-me Senhor

239. Te Adorar e Nada Mais [C]

Márcio Rocha, Ester Buck e Anfrísio Rocha. Igreja Batista Central de Fortaleza

Quero expressar todo o meu louvor
Diante de todos declarar por ti o meu grande amor
Levantar as mãos como rendição
Reconhecendo que tu és Senhor e nada sou
Tua presença em meu ser é demais pro meu viver
Outro bem não possuo, senão só a ti
Brota no meu coração uma canção de adoração
Pois tens sido auxílio para mim
Por isso canto assim: Em ti minh’alma espera e anseia só por ti,
Quero te bendizer enquanto eu viver, te adorar e nada mais
Pelo que tu és quero me prostrar
E aos teus pés ajoelhar, Senhor para te adorar
Outro Deus não há semelhante a ti
E nada há que seja comparado ao que vem de ti
Os teus feitos grandes são, toda a tua criação
Sei que me formaste para o teu louvor
Em Jesus, teu Filho amado, é que eu fui resgatado
Do pecado para te adorar

240. Te Louvamos [C]
Ministério Koinonya de Louvor

Te louvamos ó Senhor pela graça ministrada a nós
Te louvamos porque nos fizeste caminhar como vencedores
Te louvamos ó Senhor pelo amor que nos conquistou
Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam
Te louvamos pois reinamos sobre a terra
E quebrados os grilhões somos livres pra adorar.
Te louvamos, te louvamos, te louvamos Senhor (2x)
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241. Te Louvarei [C]
Toque no Altar

Perto quero estar, junto aos teus pés
Pois prazer maior não há que me render e te adorar
Tudo que há em mim quero te ofertar
Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei
Te louvarei, não importam as circunstâncias
Adorarei somente a ti Jesus
Somente a ti Jesus, somente a ti Jesus

242. Teu Amor [C]

IMO. André e Anderson Alcântara

Bendize, ó minha’alma, com todo o meu ser!
Ele que perdoa e cura a dor!
Desce à sepultura, me faz renascer.
Compaixão, bondade me coroou.
Em minha existência me enche de bens.
Assim como a águia, renova-me!
Defende o oprimido, justo é o Senhor.
Misericordioso, cheio de amor.
Não me tratou conforme os meus pecados,
Nem retribuiu segundo o meu andar (2x)
Assim como o céu acima da terra está,
Aos que o temem grandioso é (2x)
Teu amor!

243. Teu Amor Não Falha [C]
Nívea Soares

Nada vai me separar mesmo se eu me abalar, teu amor não falha
Mesmo sem merecer tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. (Jesus, Jesus)
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Se o vento é forte e profundo o mar. Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha (Jesus)
Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar
Mas teu amor não falha
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem (6x)

244. Teu é o Poder [C]

Jeane Barbosa de Oliveira Araújo (Canta IPB)

Tua intervenção, Senhor, muda o rumo das coisas
Não há nada difícil para ti. Teu é o poder, todo o poder
Quando sentimos que nada está em nossas mãos
E que nada podemos fazer.
Não se atemoriza o nosso coração porque sabemos
Que tua é a última palavra. E de ti procede toda decisão
E agindo, Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder
Ainda que estejas em silêncio
Ainda que não vemos nada acontecer
Nós cremos em ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder

245. Teu Olhar [C]

Igreja Batista de Água Branca

Teus olhos revelam que eu nada posso esconder
E que não sou nada sem ti, fiel Senhor
Tudo sabes de mim quando olhas meu coração.
Tudo podes ver dentro de mim
Leva minha vida a uma só verdade.
E quando me olhas nada posso ocultar
Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além
Do que eu possa imaginar
Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim
Me enche de tua paz

246. Teu Povo [C]

Vencedores Por Cristo. Louvor VIII

É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz declarando que só tu és grande
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Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus
Pois és santo, sim és digno. De louvor e de ser adorado
És bondoso, Pai querido!
Dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor

247. Tocou-me [C]
Valter Júnior

Algemado por um peso ó quão triste eu andei
Até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei
Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração
Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão
Desde que encontrei a Cristo e senti seu grande amor
Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor

248. Toda a Glória [C]

Gean Carlos de Paiva Coelho (Canta IPB)

Senhor, aqui estamos para te adorar. De todo o coração te exaltar
Com ações de graças e hinos de louvor. A ti nos achegamos com temor
Reconhecemos que tu és Senhor
Toda a glória, toda a honra sejam ao Senhor
Deus bendito, tu és digno, teu é o louvor
Por ti nós fomos feitos, eleitos em amor
E separados para o teu louvor
Somos o teu povo, ovelhas de tuas mãos.
És nossa esperança e galardão. Em ti nós encontramos salvação

249. Todas as Coisas [C]
Fernandinho

Eu sei que sempre estás comigo, Senhor
Também sei que nada acontece sem a tua vontade
Mas preciso aprender a confiar em ti
Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor!
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam
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250. Tu és Bom [C]
Adoração e Adoradores

Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre
Todos os povos te exaltarão de geração em geração
Te adorarei, aleluia, aleluia! Te adorarei por tudo o que és! (2x)
Deus é bom! Deus é bom o tempo todo
O tempo todo Deus é bom (2x)

251. Tu és Meu Rei (You are my King) [C]
Brian Doerksen. Vineyard

Tu és meu Rei, eu te amo. Tu és meu Rei, eu te adoro
Diante de ti estou e tudo que sou entrego a ti, meu Rei.
Tudo que já sonhei, a ti eu dou. Tu tens meu coração.
Eu te amo, amo Jesus,
Eu te amo, amo, Jesus, meu Rei.

252. Tu és o Meu Deus [C]
Paulo César Baruk

Não há barreiras que possam ficar entre mim Senhor e o teu amor
O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou
Minha fé firmada está em ti Jesus. Meu amanhã contigo está
Pois, tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações
Meu amigo, soberano. Pra sempre eu te adoro, ó Senhor!
Encontro vida eterna em ti. És meu Salvador e Redentor
Livre eu sou através deste amor que me resgatou, me livrou
Coro
Meu Deus, refúgio nas tribulações
Meu amigo, soberano, pra sempre eu te adoro, ó Senhor!
Ó Senhor...
Pois, tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações
Meu amigo, soberano, pra sempre eu te adoro, ó Senhor!
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253. Tu és Santo [C]

Kathleen Jungles. As mulheres cantam os trechos entres parênteses

Tu és santo (tu és santo), poderoso (poderoso)
Tu és digno (tu és digno) de adoração (de adoração)
Eu te sigo (eu te sigo), eu te ouço (eu te ouço).
Para sempre (para sempre) te amarei (te amarei)
E eu canto e louvo ao Rei que é digno
(Ele é meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor,
Poderoso Deus)
E eu amo e adoro, diante dele me prostro
(É Emanuel, ele é o grande Eu Sou,
ele é o Cordeiro que me salvou)
E eu canto e louvo ao Rei que é digno
(Ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu)
E eu amo e adoro, diante dele me prostro
(Ele é o Alfa, o Ômega, o Início e o Fim,
Salvador e Messias, amigo pra mim)
Todos: Príncipe da Paz, só por ele eu viverei

254. Tu és Soberano [C]

Paulo Cesar Baruk e Leandro Rodrigues

Tu és soberano sobre a terra, sobre o céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece tu o sabes muito bem, tu és tremendo!
E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também
E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo!

255. Tu Nos Escolheste Em Cristo Pra Ti [C]
Tommy Walker. Arranjo Jason Breland. ReformedSound

Que amor o Pai derramou sobre nós. Nos fez filhos em Jesus
Pra sempre ele está em nós.
Seu amor igual neste mundo não há. Seu Filho entregou,
Sobre a cruz morreu. Seu sangue derramou por mim
Ó Pai, dou graças por teu amor. Pois minha cruz, sim, Jesus tomou
E morreu por mim, pra sempre eu vou te adorar
Ó Pai como te agradecer? Pois escolheste a mim pra ti
Meu Deus jamais eu vou cessar de te adorar
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Graças por teu amor!
Teu amor é cheio de graça Senhor. Maior que todo pecar
Protege Senhor a nós sem fim, sempre flui ó Pai
Teu amor que ergue a nós sempre.
Nossos pés põe na rocha, firmes, Pai, só em ti
Certos que teu amor não tem fim, ó Deus
Coro
Quão grande é, profundo sim, sem fim é o teu amor por mim (2x)
Ó Pai, dou graças por teu amor. Pois minha cruz, sim, Jesus tomou
E morreu por mim, pra sempre eu vou te adorar
Coro
Graças por teu amor! (7x)

256. Tua é a Glória [C]
Chris Duran

Tua é a Glória e o poder. Tu és pra sempre Rei.
Honra e majestade estão diante do Senhor
Não existe nenhum Deus que seja, digno como tu
Nada vai me separar de ti, tu és a própria vida em mim
Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar
És a razão da minha vida, vivo pra te adorar
Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar
És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar

257. Tua Palavra (Your Words) [C]
Paulo César Baruk e Priscilla Alcântara

Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes
Sobre as distrações do mundo aqui (2x)
Tua voz vida traz e promessas nos faz
Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo
Tua Palavra vida abundante, tua Palavra nunca falhará
Terra e céu irão passar, tua Palavra permanecerá
Vem usar (vem usar) nossa voz (nossa voz)
Como a tua Palavra pra que o mundo receba teu amor
A relva seca e as flores cairão,
Mas a Palavra do Senhor vai durar para sempre (2x)
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258. Tudo é Pra Tua Glória [C]
Cris Mesquita

Autor da criação, vejo em tuas obras
A perfeição de um Deus que é magnífico
Sabedoria infinita, como te admiro Senhor, como eu te amo! (2x)
Tu estás nos céus e diriges todo o universo
Conforme tua vontade, segundo teu querer
Quem pode entender a tua mente?
Que vai indagar as tuas decisões?
Tudo é teu, feito por ti. Tudo é pra tua glória meu Deus!

259. Tudo é Vaidade [D]
João Alexandre

Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei
Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do Rei
Vaidade se achando a igreja da história. Vaidade pentecostal
Vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade
Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos
Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos
Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz
Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade
Os falsos chamados, apostolados do lado oposto da fé
Dinheiro, saúde, felicidade; aquele que tem contra aquele que é
Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha a ré
A morte se esconde atrás dos templos: Tudo é vaidade (3x)
Aonde está a honra dos orgulhosos?
A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade!

260. Tudo Entregarei [C]
Vineyard Music Brasil

Tudo ó Cristo, a ti entrego, tudo, sim, por ti darei
Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei
Tudo entregarei, tudo entregarei
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei
Tudo ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui
Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti
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Tudo ó Cristo, a ti entrego, que prazer oh meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador

261. Tudo Pra Ti [C]

Hildemar Rodrigues Falcão Júnior (Canta IPB)

Nem os céus dos céus te podem conter
Tu és majestoso em glória e poder
Tudo em Cristo tu criaste. E nele tudo subsiste
No nosso meio presente estás
O teu Santo Espírito opera em nós
Na tua graça descansamos. A nossa vida te pertence!
Tudo vem de ti! Ó bondoso Deus!
(Todo dom perfeito vem de Deus)
Tudo para ti ofertam os filhos teus!
(E das tuas mãos te dão os teus)

262. Tudo Que Eu Vi Não é Tudo o Que Eu Preciso
Aprender [D]
Palavrantiga

Estou aqui, meu Senhor, bem sincero serei
Pois não posso me esconder de ti, nem mentir pra mim mesmo
Às vezes olho pra trás e percebo por onde caminhei
A lembrança me traz a razão, lucidez de tudo que encontrei
Mesmo tendo explicação teu amor me leva a prosseguir
Pois tudo que eu vi não é tudo o que eu preciso aprender
Dá-me um coração que ainda tem sede de ti
Dá-me um coração que ainda tem fome, de ti, de ti
Estou aqui, meu Senhor...
Eu preciso andar também me surpreender outra vez
A lembrança refaz as respostas que levam a acomodar
Mesmo tendo explicação...
Não, não...
Coro
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263. Um Só Rebanho [C]
Grupo Elo

Um só rebanho, um só Pastor, uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a ti,
E num só Espírito adoramos a ti.
Um só rebanho, um só Pastor. Fruto, ó Senhor desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz; louvado sejas bendito Jesus,
Louvado sejas, bendito Jesus.
Um só rebanho, um só Pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor!
É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer.
Quem nos amou e por nós quis morrer (2x)

264. Vaso Novo [C]
Vencedores Por Cristo

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

265. Vejo o Senhor [C]
Vencedores Por Cristo

Vejo o Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser (2x)
E ele é santo (3x). Reinando no trono do meu ser
Tu és meu Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser (2x)
E tu és santo (3x). Reinando no trono do meu ser

266. Vem Derrama Paz (Nova Estrofe) [C+GC]
Carlos Sider e João Alexandre

Vem derrama 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 glória seja dada a ti pelo que tens feito,
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós! (2x)
Temos visto a paz, temos visto as bênçãos
Sendo desse povo transformado em povo teu
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Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força
Pra que gerações teu nome possam encontrar
E assim nós damos glória a ti pelo que tens feito,
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós (2x)

267. Venha o Teu Reino [C]
Daniel Souza

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade
Assim na terra como no céu
O teu governo, seja feita a tua vontade
Em minha vida, em meu coração
Pois tu és Rei, tu és o Senhor
Tu és o meu dono, tu és o meu amo
Máxima autoridade em minha vida
Máxima autoridade em meu coração
Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores
Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores
Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores
Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores
Pois tu és Rei...

268. Verbo de Deus [C+GC]
Filipe Diogo Barbosa (Canta IPB)

No princípio era o Verbo
E o Verbo estava com Deus
E o Verbo era Deus
Ele estava no princípio com Deus
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele
Nada do que foi feito se fez
Jesus Cristo, Verbo de Deus. Tornou-se carne e habitou em nós
E vimos a sua glória, glória como a do Unigênito do Pai
Cheio de graça e verdade
Deixou seu trono, sua coroa. Deixou sua glória
O Verbo se fez carne (2x)
Cheio de graça e verdade (3)
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269. Verdadeiro Adorador [C]
Alda Célia

Pai sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar
Alguém que te adore “em espírito”, alguém que te adore “em verdade”
Pai como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
O óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração
Ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor
Quero contemplar teu rosto, ó Pai!
Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração
Meu Deus meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador
É meu prazer te adorar Senhor. É meu prazer ministrar louvor

270. Vida Plena [D]
Jorge Camargo

Quando a aflição invade o coração e a paz se torna um velho souvenir
Corro então pra teus braços, te olho a me sorrir
E penso em quantas vezes deixei-me conduzir
Pelo vaivém soturno da emoção
Acolhido e amado posso repousar sem culpa e temores a me perseguir
Teu amor me envolve, me impele a prosseguir
Olhar de frente a vida, sem me iludir. Aprender a ser, a dar, me perdoar

271. Vim Para Adorar-Te [C]
Nívea Soares

Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te. Contigo eu quero viver
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável, totalmente digno
Tão maravilhoso para mim
Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus
Humilde vieste à terra que criaste e por amor, pobre se fez
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz (2x)
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272. Vinde Vós os Povos [C]
Milad

Vinde vós os povos, cantai ao Senhor
Bendizei o nome do Deus Criador (2x)
Céus e terra manifestam teu poder e tua glória, Deus do infinito,
Nada é mais bonito e nem maior que o teu amor.
Céus e terra manifestam teu poder e tua glória, Deus onipotente
Tudo é diferente quando canto em teu louvor.

273. Vinho e Pão [C+GC]
Vencedores Por Cristo

No nome forte de Jesus nos reunimos aquecidos por sua luz
Por meio do Senhor, unidos neste amor
Com vinho e pão nós celebramos comunhão
Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar
No perdão que tenho em ti aprendo a perdoar
Quem serve o vinho e parte o pão
É o próprio Cristo, ressurreto e nosso irmão
O Rei da terra e céus é nosso anfitrião
Com vinho e pão nós celebramos comunhão
Entre o povo do Senhor verdadeiro lar
Cristo está presente aqui neste celebrar
E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir
Na glória do Senhor, em todo o esplendor
Com vinho e pão celebraremos comunhão

274. Viva Chama [C]
Jorge Camargo

É tão bom louvarmos ao Deus de toda a graça
Juntos bendizermos a quem é a nossa força
E assim festejarmos com toda a alegria
O prazer de estarmos em sua companhia
É nossa resposta este sentimento voz do coração
Amor incontido, uma viva chama arde em devoção
É tão bom cantarmos usando a voz e a vida
Juntos celebrarmos seu amor sem medida
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Para proclamarmos razão da esperança
que experimentamos andando em Sua presença

275. Você Pode Ter [D+C]
João Alexandre

Você pode ter a casa repleta de amigos.
Paredes e pisos cobertos de bens
Ter um carro do último tipo. E andar conforme der na cabeça
Ou pode até ser um cara que vive apertado
Até mesmo dentro de um lotação
Curtindo assim mesmo num fim de semana.
Ao andar conforme der na cabeça
Mas sempre será como folha no vento esperando o momento de cair
Você pode ter tudo aquilo que sonhar
Mas nunca terá a paz que existe lá dentro
Que não se encontra pra poder comprar
Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo
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276. Andando Um Pouco Mais [A]

Andando um pouco mais na presença de Jesus
Andando um pouco mais na sombra da sua cruz
Minh’alma gozará das bênçãos da salvação
Andando um pouco mais obterei meu galardão (2x).

277. Cristo é Meu Amigo [A]
Hino 952. Hinário Aleluia

Cristo é meu amigo, é meu amigo, segura firme a minha mão! (2x)
Quando eu ando bem, quando estou doente,
Quando estou contente, ou triste estou, aleluia!
Cristo é meu amigo, é meu amigo,
Segura firme a minha mão!

278. Deuteronômio 32.2-4 [A]

Goteje a minha doutrina como a chuva,
Destile a minha palavra como o orvalho,
Como chuvisco sobre a relva
E como gotas de água sobre a erva.
Porque proclamarei o nome do Senhor.
Engrandecei o nosso Deus. Eis a Rocha!
Suas obras são perfeitas,
Porque todos os seus caminhos são juízo;
Deus é fidelidade, e não há nele injustiça.

279. Eu Aceito o Desafio [A]
Joan Larie Sutton (Hino 543, HCC)

Eu ouvi as palavras de Cristo:
“Olhai para os campos e pedi mais obreiros para a seara”.
E, orando, eu obedeci.
Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes refletirei sua luz.
Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou;
E no meu andar, cada dia, bem feliz, com meu Mestre, vou.
Se algum dia pra os campos distantes o meu Salvador me convocar,
Eu responderei confiante: “Eis-me aqui, para trabalhar”.
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280. Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito [A]
Dan Burgess (Hino 208 HCC)

Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor.
Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás.
Mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
Tua mão ainda assim me guiará.
Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás.

281. Glorioso És Tu, Senhor [A]
Baylus Benjamin McKinney (Hino 64 HCC)

Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor;
Tu é santo e poderoso, glorioso és tu Senhor!
Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor! (2x)
Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações,
Tu és digno dos louvores, de mui gratos corações.
Do teu lar de luz e glória à mais infamante cruz,
Tu vieste dar a vida pra nos redimir, Jesus.
Vem, ó vem, eterno Cristo, Rei sublime, divinal;
Vem reinar, e para sempre, do teu trono celestial!

282. Grata Memória [A]
João Wilson Faustini (Hino 133, HE)

Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso grata memória.
Quando perdido no val deste mundo, só me cercava nevoeiro escuro;
Dos céus mandaste providente raio, brilhante e puro.
Ó nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso grata memória.

283. Missões Está no Coração de Deus [A]
Autor desconhecido.

Missões, missões, missões está no coração de Deus (2x)
No coração de Deus, no coração de Deus,
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A obra de missões está no coração de Deus!
Missões, missões, missões está no coração de Deus...

284. Pai, Faz-nos Um [A]
Rick Ridings (Hino 564 HCC)

Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um,
Pra que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um.
Ó como é bom! Ó como é bom nós vivermos todos irmanados em paz!
Ó como é bom!

285. Reunidos Aqui [A]
Corinhos Evangélicos

Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união
Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor

286. Reunimo-nos Aqui [A]

Reunimo-nos aqui, para glorificar o rei Jesus
Reunimo-nos aqui, para glorificar o rei Jesus
Reunimo-nos aqui, para glorificar o rei Jesus, Senhor
Adorai o rei Jesus, Senhor!
De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, rei Jesus
De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, rei Jesus
De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, rei Jesus, Senhor
Adorai o rei Jesus, Senhor!
Levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus
Levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus
Levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus, Senhor
Adorai o rei Jesus, Senhor!

287. Salmo 19.7-10 [A]

A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma;
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices.
São mais desejáveis do que ouro depurado;
E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração;
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
107

$

IPB Rio Preto

O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre;
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente, justos.

288. Salmo 19.14 [A]

Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
Sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor!
Ó Senhor! (4x)
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
Sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor!

289. Salmos 27.14 [A]

Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração;
Espera, pois, pelo Senhor.

290. Salmo 40.17 [A]

Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim (2x)
Tu és o meu amparo e o meu libertador;
Não te detenhas, ó Deus meu;
Tu és o meu amparo e o meu libertador;
Não te detenhas, ó Deus meu.

291. Salmo 100 [C]

Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cânticos
Sabei que o Senhor é bom, é eterna a sua bondade
E a sua fidelidade, de geração a geração.
Aleluia, glória e aleluia (4x)
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