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123 A alegria está no coração,
178 A começar em mim quebra corações
427 A honra, a glória, a força a ti
86 A lei do Senhor é perfeita,

121 A melhor oração é amar,
119 A minh'alma está cheia de paz,
183 A paz do Senhor
157 A terra vai um dia contemplar
118 A ti eu vou clamar
456 A ti, Senhor, elevo a minh'alma
228 A vitória é daquele
344 Abra os olhos do meu coração
339 Abre os olhos do meu coração
71 Abre tu, Senhor, meus olhos, bem

191 Adoramos, adoramos,
26 Agindo eu, quem o impedirá?

147 Agradeço-te, Senhor,
377 Ah! Como é bom poder
252 Alegra o teu coração
67 Alegrai-vos no Senhor;

262 Alegria é viver feliz,
199 Aleluia ! (4x)

9 Aleluia! aleluia!
433 Aleluia! Cristo vivo está!
267 Aleluia! salvação e glória
287 Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
163 Além do céu azul foi Jesus preparar
422 Além do véu
276 Algemado por um peso
117 Ama, se queres ser feliz;
361 Ame ao Senhor
133 Andam procurando a razão de viver.
93 Aniversário feliz, bem feliz,
22 Antes mesmo que eu fosse alguém,
17 Antes que o sol se vá,

113 Anunciamos a paz
411 Ao erguermos as mãos pra adorar
77 Ao nosso Deus

144 Ao orarmos, Senhor;
105 Ao que está assentado no trono
221 Ao rei dos reis consagro
45 Ao único que é digno de receber

205 Aquele que foi manifestado na carne,
145 Aquele que habita

314 Aquele que tem os meus mandamentos
149 Aqui viemos te adorar, ó Cristo,
303 Assim como a corça anseia por águas
452 Atrás deste monte tem uma cidade
39 Basta que me toques, Senhor
27 Batei palmas, todos os povos;

404 Bem-aventurado é o que está
182 Bendirei ao Senhor,
28 Bendito seja Deus,
66 Bendize, ó minh'alma, ao Senhor,

130 Buscai primeiro o reino de Deus
295 Cada dia com Cristo
385 Cada dia me dirige,
315 Cada instante, contigo, Jesus,
29 Cada manhã :

292 Cada vez que a minha fé é provada
211 Caiam por terra agora
53 Calmo, sereno e tranquilo

316 Caminhando vou à Canaã
317 Canta agora mesmo a Cristo
36 Cantai ao Senhor um cântico novo,

155 Cantai ao Senhor um cântico novo,
264 Cantai ao Senhor um novo cântico,

6 Cantai, pois a vitória é ganha;
171 Cantando alegre vou,
62 Cantarei ao Senhor,

203 Cantarei em meu coração,
225 Celebrai a Cristo, celebrai
11 Celebrai com júbilo ao Senhor,
41 Celebraremos com júbilo

112 Com Cristo lá no vale,
127 Como agradecer pelo bem
37 Como as águas cobrem o mar,

383 Como descrever, como explicar
269 Como é doce a comunhão
260 Como é precioso, irmão,
401 Como não te adorar
161 Como posso eu esquecer
380 Como Zaqueu eu quero subir
136 Conheci o mundo mau,
349 Conheci um grande amigo,
318 Contente estou
79 Cria em mim, ó Deus,

128 Cristo é meu, sim Cristo é meu
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320 Cristo é realidade, Cristo é realidade
44 Cristo Jesus é o meu bom Salvador.

285 Cristo levou sobre si as nossas dores
200 Cristo manda que subamos mais,
33 Cristo vem me buscar,

229 Cristo vive em mim, aleluia,
4 Cristo, Nome Glorioso,

439 De Deus o Filho a nós desceu
375 De fé em fé, de glória em glória
273 De todas as tribos,

7 De tudo quanto eu:
355 Dê um sorriso só, sorriso aberto sim
258 Derrama sobre mim
388 Desanimados? Não! Não! Não!
362 Descerá sobre ti o Espírito Santo
38 Desde o dia em que aceitei Jesus,
18 Desperta meu ser

131 Deus chama todos os povos
12 Deus completa

198 Deus é bom, Deus é bom demais,
156 Deus é tão bom, aleluia !
137 Deus enviou seu Filho amado
42 Deus está aqui
34 Deus está presente,

176 Deus promete grandes coisas conceder
309 Deus tem um plano em cada criatura
356 Deus, somente Deus,
376 Deus, tu és o meu Senhor
196 Diante do trono, Senhor,
251 Digno de glória e louvores,
453 Digno de louvor,
63 Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor;
20 Domínio e poder pertencem a Jesus!

343 Dos montes corre para o mar
293 Dou graças de coração
81 É bastante pra  mim a tua graça,

193 E Deus criou o homem, sim,
153 É isto que me faz cantar,
425 É Jesus o Verbo Vivo,
247 É o teu povo aqui presente,
75 E se vivemos,

357 Eis-me aqui, no teu Santuário
207 Ele é exaltado,
397 Ele é o Cordeiro de Deus

208 Ele é o Leão da Tribo de Judá.
174 Ele é o Rei dos reis,
224 Em espírito, em verdade
435 Em meio aos muitos problemas,
55 Em nome do Senhor Jesus

394 Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor
278 Emanuel, Emanuel,
89 Enche-me Espírito,

395 Enquanto eu calei o meu pecado
16 Então se verá o Filho do Homem

255 Entrarei em tua presença
60 Entrarei na presença do Senhor

249 Entrego a ti a minha oração,
382 Entronizamos Jesus Senhor
250 És a nossa Estrela da Manhã
312 És tu única razão
167 Espera no Senhor, anima-te
65 Esperei confiantemente no Senhor

391 Espírito, enche a minha vida
393 Espírito, Espírito
431 Espírito, Espírito de Deus
272 Essa paz que eu sinto em minh’alma
324 Esta é a canção
321 Estamos muito alegres
414 Este é o meu respirar
102 Estou alegre! Por que estás alegre?
387 Estou seguindo a Jesus Cristo
266 Eu e a minha casa serviremos
216 Eu estou em tua presença
214 Eu não preciso ser reconhecido
418 Eu não tenho que andar ansioso.
307 Eu navegarei no oceano do Espírito
417 Eu olho para cruz
338 Eu preciso aprender um pouco aqui

5 Eu quero ser, Senhor amado,
403 Eu quero te dizer que,
232 Eu sei que foi pago um alto preço
195 Eu sei que sou fraco,
114 Eu só confio no Senhor,
291 Eu só quero estar onde estás
175 Eu te agradeço, Deus
54 Eu te amo, ó Deus,
82 Eu te amo, ó Deus.

413 Eu te busco, te procuro ó Deus
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30 Eu te louvarei, Senhor,
230 Eu te quero mais do que o ouro
297 Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui
47 Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei

449 Exaltemos a Jesus.
442 Existe um brilho
434 Falemos de Cristo, ele é o Salvador
134 Faze-me chegar
58 Fico feliz em vir em tua casa

454 Fim de tarde no portão
31 Fluirá como rio,

367 Foi tão triste ver no teu olhar
106 Glória pra sempre
322 Gozo eu tenho em Jesus
358 Graça e paz da parte do Pai,
95 Graças dou por esta vida,

428 Graças eu te dou, Pai
97 Graças te rendemos

220 Grande é o Senhor
49 Grande é o Senhor, Rei do universo

219 Grandes são as tuas obras,
296 Há esperança para o ferido
159 Há momentos em que as palavras
135 Há momentos que, na vida,
245 Há sempre alguém que não provou
284 Há um doce Espírito aqui

2 Há um doce Espírito aqui,
328 Há um rio que corre do Trono de Deus,
48 Há uma linda canção de amor,

120 Há uma linda canção,
369 Há uma unção, já posso sentir
142 Há vitória para mim,
148 Haverá paz naquela terra
19 Hoje é tempo de louvar a Deus,

169 Hosana, hosana ao Rei!
72 Invoca-me, e te responderei;

185 Jamais, jamais,
444 Jeová é o teu cavaleiro,
305 Jesus Cristo é o motivo
108 Jesus Cristo mudou meu viver;
306 Jesus Cristo, poderoso és
223 Jesus é a aliança

3 Jesus em breve do céu virá;
99 Jesus te adoramos,

146 Jesus virá
13 Jesus, em tua presença

227 Jesus, te entronizamos
265 Jesus, teu nome é vida,
416 Jesus, tua cruz foi pesada
69 Justo és, Senhor

188 Lá está o meu tesouro;
363 Lembra que o Senhor uma vez nos falou
398 Libertador, filho do Homem Deus
329 Logo de manhã quero te buscar,
104 Louva a Deus!
158 Louvado seja o meu Senhor,
392 Louvado seja, Senhor, teu nome
70 Louvai a Deus no seu santuário

143 Louvar-te-ei, Senhor
110 Louvem Deus, porque ele é bom.
217 Louvemos ao Senhor
354 Luz do mundo vieste à terra
180 Luz e paz, em Cristo confiando.
254 Magnificar o teu santo nome,
138 Maravilhoso é Cristo
160 Maravilhoso e sublime pra mim,
331 Mergulhar em teu ser
290 Mesmo que às vezes tenhas
103 Meu coração transborda de amor
243 Meu Jesus, Salvador
92 Muito embora, um só Jesus exista,
85 Não a nós, Senhor,

334 Não existe nada melhor
310 Não fica bem a gente passar bem
261 Não há Deus maior,
132 Não há entre os deuses
162 Não me importa se o sol não brilhar
408 Não quero viver para mim mesmo
181 Não sei porque será tanta alegria.
458 Não sou meu mais,
347 Não tenhas sobre ti
204 Não tenho palavras pra agradecer
304 Não vou calar meus lábios, vou profetizar
277 Não vou ficar sozinho
52 Nas estrelas vejo a sua mão
78 Nem olhos viram,

346 Nenhum só plano teu Senhor
90 Neste dia feliz, neste santo lugar
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32 No Egito escravo fui
56 No Espírito unidos somos um no Senhor.

234 No meu coração, no meu coração,
323 No mundo a gente chora de tristeza
424 No mundo ainda existem belezas
194 Nos galhos secos
300 Nós somos o povo
51 Nosso Deus é soberano;

410 Novos sonhos, novas realizações
187 Num dia lindo, almejo eu encontrar
164 O amor de Jesus é maravilhoso,
124 O caminho é Jesus,
35 O Céu é um lugar maravilhoso,

335 Ó Cristo, quão maravilhoso és
308 Ó Deus tu és o meu Deus forte
448 Ó Deus, me sondas, conheces-me
336 O Espírito de Deus está aqui
286 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim
373 O Espírito do Senhor está presente
201 O grande amor do Senhor nunca cessa
283 O jardim onde Cristo me espera
313 O mercado está vazio
259 O meu coração tem anseio
359 O meu Deus é maior
372 O meu Deus é o Deus do impossível
226 O meu louvor é fruto
370 O mundo há de passar e toda profecia
248 O Nome de Jesus é Poderoso.
437 O que mais quero
407 O que será que Deus viu em mim?
213 O reino de Deus
172 O Senhor Deus está no meio de ti.
311 O Senhor é a minha luz
426 O Senhor é a nossa bandeira
107 O Senhor está aqui!
126 O teu amor se estende
280 Ó, Senhor, tu me cingiste de alegria
57 Oh! por que duvidar

150 Olhar somente a ti, Senhor;
244 Os céus proclamam
236 Os que confiam no Senhor
222 Os reis da terra se prostrarão
235 Ouve-se a voz do Senhor
364 Ouve-se o júbilo de todos os povos

129 Ouvi contar a história
294 Pai de amor gosto tanto de ti
109 Pai, abre o meu coração
241 Pai, eu te adoro,
429 Pai, eu te louvo
179 Pastos bem verdejantes,
209 Pelo Senhor marchamos sim
141 Perdido foi que ele me encontrou
348 Perto quero estar
325 Pode a tristeza durar até ao anoitecer
301 Pode Deus realizar,
240 Poder e honra, louvor e glória,
441 Por amor vieste ao meu lugar
366 Por amor, Deus se revelou,
190 Por amor, vieste ao meu lugar,
122 Por mim morreu Jesus,
381 Por minha boa mãe
374 Por onde eu for a tua bênção me seguirá
279 Por tudo o que tens feito
342 Posso crer que em minha vida
345 Preciso de ti, preciso do teu perdão
189 Quando a glória do Senhor for vista
405 Quando entro em tua presença
396 Quando entro em tua presença
447 Quando estou com o povo de Deus
100 Quando Jesus Cristo
438 Quando terminar esta vida
406 Quando tudo diz que não
116 Quanto amor, quanto amor
400 Quão amáveis são teus tabernáculos
237 Quão formoso és Rei do universo
88 Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
87 Que as palavras da minha boca

215 Que bom é ver teu povo
419 Que o amor cresça sempre em graça
340 Quem é Deus acima do Senhor?
390 Quem pode livrar como o Senhor?
412 Quero consagrar meu lar a ti
421 Quero dar o melhor de mim
96 Quero louvar e anunciar o Senhor.

233 Quero louvar-te
231 Quero que valorize o que você tem
168 Quero subir ao monte Santo de Sião
83 Quero teu santo livro ler
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341 Quero voltar ao início de tudo,
239 Recebi um novo coração do Pai
455 Rei do Universo
445 Rei do universo te dou meu louvor
151 Rei dos reis, Senhor dos senhores,
192 Rendei graças ao Senhor,
242 Renova-me, Senhor, Jesus,
184 Ressuscitou,
21 Reunidos aqui

101 Reunimo-nos aqui
271 Rios de águas
98 Ruach, Ruach, Ruach
46 Salmos de louvor,

457 Salvador maravilhoso,
23 Santo Espírito enche a minha vida
73 Santo, Santo é o Senhor
10 Santo, Santo, Santo é o Senhor

166 Satisfação é ter a Cristo,
332 Se as águas do mar da vida
409 Se atentamente eu ouvir
420 Se atentamente ouvir a Deus
446 Sê bem-vindo, ó Rei;
14 Se buscares, acharás;

270 Se caminhas na vida,
326 Se começarmos a orar
218 Se confessarmos os nossos pecados
50 Se eu fosse contar

282 Se fosse por mim, vivendo assim
91 Se o teu coração

378 Se sofrimento te causei, Senhor,
1 Se tu olhares, Senhor,

302 Se vento contrário ou mesmo temporal
80 Segui a paz com todos,

186 Seguirei, neste caminhar,
389 Sei que Deus responde às orações
352 Sei que os teus olhos
68 Seja Deus gracioso

333 Seja engrandecido
319 Seja o meu canto
115 Seja onde for eu louvo
327 Sempre melhorando
430 Senhor eu não sou nada diante do teu poder
212 Senhor eu sei que é teu este lugar,
436 Senhor, eu quero estar atento para ouvir

299 Senhor, formoso és,
210 Senhor, mantém esta chama acesa
154 Senhor, quem entrará
64 Senhor, tu tens sido

281 Seu nome é maravilhoso,
74 Seu nome é maravilhoso,

368 Shelon Adonai Shalon
353 Sim, Deus é fiel
443 Sim, eu sei Senhor que tu és soberano
139 Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar
246 Só de ouvir tua voz,
40 Só em Deus seremos vencedores

206 Só existe um Deus
170 Só o poder de Deus
337 Sobre toda a terra tu és o Rei,
140 Somos acampantes, acampantes
61 Sonda-me, ó Deus,

125 Sonda-me, Senhor e me conheces
351 Sou do meu amado e ele é meu
59 Sou feliz porque sou da família de Deus

289 Tantas lutas, tantas dores
111 Tão forte como Jeová
415 Te agradeço pela minha família
371 Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus
256 Teu amor por mim é mais doce
330 Teus olhos revelam que eu
288 Todos terão que adorar
360 Tributai ao Senhor,
84 Tributai ao Senhor, filhos de Deus,

399 Tu és Deus de graça e misericórdia,
268 Tu és soberano sobre a terra,
298 Tu não habitas em tendas

8 Tu que estás assentado no trono,
43 Tu que reinas em paz nas alturas

451 Tudo é possível àquele que crê
423 Tudo o que quero está em ti
350 Tudo o que quero está em Ti
263 Tudo que Jesus conquistou na cruz
459 Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
94 Um ano mais de vida,
15 Um só coro, um esforço comum

365 Uma centelha só um grande fogo faz,
151 Uma palavra perdida,
202 Vai comigo o meu Senhor,
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24 Vamos adorar a Deus!
197 Vamos cantar!
384 Vamos nós louvar a Deus,
177 Vamos todos amar e ao Senhor
76 Vede que grande amor

386 Vede, cautelosamente vai
275 Vejo a luz do Senhor que brilha
432 Vejo o Senhor,
25 Vem com Josué

450 Vem desfrutar do amor de Deus,
257 Vem e sopra sobre nós teu sopro
253 Vem, derrama paz, vem, derrama benção
274 Vem, esta é a hora da adoração
165 Vencedor serei, vencedor serei!
402 Venho aqui reconhecer, Senhor
238 Venho, Senhor, minha vida oferecer
379 Vivi tão longe do Senhor,
173 Vivo cada dia com Jesus no coração,
440 Você pode ter a casa repleta de amigos,
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1 CORAÇÃO IGUAL AO TEU

Se tu olhares, Senhor,
Pra dentro de mim 
Nada encontrarás de bom
Mais um desejo eu tenho:
De ser transformado 
Preciso tanto do teu perdão
Dá-me um novo coração

Dá-me um coração igual ao teu
Meu mestre 
Dá-me um coração igual ao teu
Coração disposto a obedecer 
Cumprir todo o teu querer 
Dá-me um coração igual ao teu

Se tu olhares....

Ensina-me a amar o meu irmão
A olhar com teus olhos 
Perdoar com teu perdão
Enche-me com teu Espirito 
Endireita os meus caminhos, ó Deus 
Dá-me um novo coração

2 DOCE ESPÍRITO

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 nossos corações
Louvado seja o Senhor!

Se te achas salvo e ao invés
Estás débil, oprimido e sem vigor;
Rende-te a presença do Senhor,
E o Espírito te encherá de amor.

3 BREVE VIRÁ

Jesus em breve do céu virá;
Ele afirmou, não tardará.
Que alegria, que glória
pra mim será,
Quando Jesus regressar.

Jesus não tarda, não tarda em vir;
Eu estou pronto para subir
Ansioso espero o seu chamar,
Quando Jesus regressar.
Vai me levar, me levar, vai me levar!

Em breve os mortos ressurgirão;
Velhos amigos se encontrarão
E juntos unidos ao céu irão,
Quando a trombeta ecoar.
Eu subirei, subirei, eu subirei!

4 NOME GLORIOSO

Cristo, Nome Glorioso,
Bendito Salvador, é o Senhor.
Emanuel, Deus Conosco,
Palavra Viva, meu Redentor.

Ele é Deus Forte, Maravilhoso,
Conselheiro, Príncipe da Paz.
E todo o Poder, está em suas mãos
E o seu Reinado é de eterna Paz.

5 VASO NOVO

Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebra a minha vida,
E faze-a de novo
Eu quero ser 
Eu quero ser um vaso novo.

Como tu queres Senhor amado,
Tu és o oleiro e eu o vaso;
Quebra a minha vida,
E faze-a de novo
Eu quero ser 
Eu quero ser um vaso novo.
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6 CANTAI, POIS

Cantai, pois a vitória é ganha;
O inimigo afundou-se no mar.
Cantai pois a vitória é ganha;
As coisas velhas ficaram pra trás.
Vencidas as barreiras 
que nos impediam,
Entremos na terra de Canaã;
Aleluia! aleluia! oh, aleluia!
Louvai....

7 DE TUDO QUANTO

De tudo quanto eu:
já conheço e já experimentei;
reconheço que passei;
já ouvi e até guardei;
já senti e até sonhei.
Não me recordo de alegria tão maior,
Nem de um amigo 
que me seja bem melhor;
Nem de conselhos tão sábios,
Nem de amor tão imenso,
Que nem o que tem Jesus.

8 ALFA E ÔMEGA

Tu que estás assentado no trono,
Sempre reinando, soberano.
Anjos cantando, homens louvando,
Deus reunindo o seu povo.

Ó, ó, Alfa, Ômega, Cristo, Filho!
Ó, vem! (3x)  Senhor Jesus!     (bis)

Ansioso espero a tua volta,
O grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos
Pra todo o sempre, aleluia!

Maranata, Cristo, Filho, Mestre!
Ó, vem! (3x)  Senhor Jesus!    (bis)

Ó, ó, Alfa.....

9 ALELUIA! ALELUIA!

Aleluia! aleluia! (4x)
Eu te adoro, Cristo amado!(3x)
Eu te adoro, aleluia!
Eu me entrego totalmente!(3x)
Eu me entrego, aleluia!
Cristo volta, aleluia! (4x)

10 SANTO É O SENHOR

Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Santo é o Senhor, Deus poderoso.
                                               (bis)

Que era, que é, e que há de vir;
Santo, Santo, Santo é o Senhor!

Justo, justo....

Forte, forte....

Santo, justo, forte é o Senhor,
Forte é o Senhor....

11 CELEBRAI COM JÚBILO

Celebrai com júbilo ao Senhor,
Vós todos, moradores da terra;
Servi ao Senhor com alegria,
Apresentai-vos a ele com cânticos.
Sabei que o Senhor é Deus,
E eterna a sua bondade;
E a sua fidelidade,
De geração em geração.
Aleluia! (4x)

12 DEUS COMPLETA

Deus completa
o meu desejo de ser bom; 
Deus completa
o meu desejo de servir melhor! 
Ele sabe o que vai 
no profundo do meu ser...
Deus completa, 
o incompleto que há em mim.
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13 JESUS, EM TUA PRESENÇA

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui.
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti.
Pois um dia a tua morte
Trouxe vida a todos nós.
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai.  (bis)

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 (grande)
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui. (bis)

14 SE BUSCARES, ACHARÁS

Se buscares, acharás;
Se bateres, se abrirá;
Se de Deus com fé pedires
Ele tudo te dará.

15 UNIDOS NO CORPO DE CRISTO

Um só coro, um esforço comum
que alimenta, que a vida incendeia
oh, que todos possamos ser um
a fim de que o mundo creia.

Por tudo o que temos ouvido,
vivido, aprendido e visto
salvemos o mundo perdido
unidos no corpo de Cristo.

Com trabalho, oração e jejum
libertemos o povo que anseia
oh, que todos possamos ser um
a fim de que o mundo creia.

Sem Jesus o sucesso é nenhum,
com Jesus a vitória se alteia
oh, que todos possamos ser um
a fim de que o mundo creia.

16 ENTÃO SE VERÁ

Então se verá o Filho do Homem
Vindo sobre as nuvens
Com poder e glória.  (bis)

Porque assim como o relâmpago
Que sai do oriente
E se mostra no ocidente,
Assim há de ser
A vinda do Filho do Homem.

17 CONFISSÃO

Antes que o sol se vá,             
Desejo confessar,
Que és vida para mim,
Que tão carente sou.
Pelo teu grande amor,
Por minha vida enfim,
Eis minha gratidão,
Jesus senhor.

18 DESPERTA MEU SER

Desperta meu ser
Para amar-te, ó Jesus;
Desperta meu ser
Para derramar-me diante de ti;
Faz-me entender o teu amor por mim
E assim amar-te mais;
O fluir de um coração rendido a ti
(bis)

19 VEM CANTAR

Hoje é tempo de louvar a Deus,
Em nós habita agora o seu Espírito,

Então é só cantar
E a Cristo exaltar,
Sua glória encherá este lugar.  (bis)

Vem cantar! (sim, vem cantar)
Vem louvar! (sim, vem louvar)    (bis)

No meio dos louvores Deus habita,
E é seu prazer cumprir o que nos diz..
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20 DOMÍNIO E PODER

Domínio e poder 
pertencem a Jesus!
Louvores em Sião 
sejam dados ao rei!
Seu trono está nos céus,
Seus pés aqui na terra
E o Pai o coroou rei de Israel.
E o Pai o coroou (3x)
Rei de Israel!

21 REUNIDOS AQUI

Reunidos aqui
Só pra louvar ao Senhor;
Novamente aqui em união.
Algo bom há de acontecer;
Algo bom Deus tem pra nós
Reunidos aqui,
Só pra louvar ao Senhor.

22 UMA COISINHA MAIS

Antes mesmo que eu fosse alguém,
Tu me amastes 
e me dissestes: Vem!
Mesmo sendo tão rebelde e vão,
Tu me amastes 
e me estendestes a mão.
Já me destes tanto amor e paz,
Que só te peço uma coisinha mais;
Pra que eu possa cumprir 
a minha parte
Ensina-me, Senhor, a amar-te.

23 SANTO ESPÍRITO

Santo Espírito enche a minha vida,
Pois por Cristo eu quero brilhar.
Santo Espírito enche a minha vida,
Usa-me as almas a salvar.
Aleluia, aleluia,
Aleluia dou a Cristo, Rei.
Aleluia, aleluia,
Aleluia dou ao Rei.

24 VAMOS ADORAR

Vamos adorar a Deus! (2x)
Vamos invocar seu nome!
Vamos adorar a Deus!
Ele veio em minha vida
Num dia especial;
Trocou meu coração
Por um novo coração
E esta é a razão
Porque eu digo que:
Vamos adorar a Deus.

25 VEM COM JOSUÉ

Vem com Josué
Lutar em Jericó, Jericó, Jericó.
Vem com Josué lutar em Jericó,
E as muralhas ruirão.
Suba os montes devagar,
Teu Senhor vai guerrear
Cerque os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim.
Hei, hei, hei!  - Vem com Josué..
As trombetas soarão,
Abalando o céu e o chão.
Cerque os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim.
Hei, hei, hei! - Vem com Josué...
Hei!

26 AGINDO EU

Agindo eu, quem o impedirá?
Eu sou o Senhor, sou o Deus de amor
Estou contigo seja onde for
Antes de mim nenhum deus se
E depois de mim,
Nenhum outro haverá .
Agindo eu....
Sois minhas testemunhas,
Assim diz o Senhor,
Estou contigo seja onde for.
Antes de mim 
nenhum deus se formou
E depois de mim,
Nenhum outro haverá .
Agindo eu...
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27 BATEI PALMAS

Batei palmas, todos os povos;
Celebrai a Deus com vozes de júbilo:
(bis)

Pois o Senhor Altíssimo é tremendo,
É o grande Rei de toda a terra.
Deus é o Rei de toda a terra,
Salmodiai com harmonioso cântico.

28 BENDITO SEJA DEUS

Bendito seja Deus,
Que não me rejeita a oração,
Nem afasta de mim a sua graça.   
                                              (bis)

Pois me tem ouvido,
E tem me atendido

Bendito seja Deus...

29 CADA MANHÃ

Cada manhã :
 - eu sinto a presença de Deus
 - Jesus me ensina a viver
 - com Cristo eu sou mais feliz
 - Jesus se revela pra mim
Como em cada dia o sol
Cobre toda a terra
Jesus me cobre assim de amor
Como em cada dia o sol
me aquece com sua luz
Jesus assim me aquece 
com o seu amor
Jesus assim me aquece 
com o seu amor
Jesus assim me envolve
Com seu perfeito amor.

30 NA PRESENÇA DOS ANJOS

Eu te louvarei, Senhor,
De todo o meu coração. (bis)
Na presença dos anjos,
A ti, cantarei louvores! (bis)

31 FLUIRÁ COMO UM RIO

Fluirá como um rio,
Como chuva cairá,
Qual orvalho nos montes
E vales cobrirá.
E a glória do Senhor
Enfim dominará
E o Espírito de Deus virá.

32 LIVRE

No Egito escravo fui
Sim, sim, oh! sim.
No Egito escravo fui,
Do vil faraó.
Triste, bem triste estava
Meu coração chorava
Liberta-me Senhor (bis)
Moisés foi a faraó
Sim, sim, oh! sim.
Moisés foi a faraó
E lhe disse assim: (bis)
Deixa sair meu povo
Para prestar-me culto
Assim diz o Senhor (bis)
Faraó se endureceu
Sim, sim, oh! Sim
Faraó se endureceu
E não os deixou ir.
Deus enviou dez pragas
Desembainhou sua espada
E assim nos libertou (bis)
Livre, me deixaste livre,
Me deixaste livre,
Livre Senhor (bis)
Livre agora então estou
Sim, sim, oh! sim.
Livre agora então estou
Livre para ti.
Quero prestar-te culto,
Quero cantar-te glória
Glória a ti, Senhor! (bis)
Glória! glória, aleluia!
Glória, aleluia!
A ti, Senhor!
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33 CRISTO VEM ME BUSCAR

Cristo vem me buscar,
Para o céu me levará
O Cordeiro prometido voltará. (bis)

Ó glória, aleluia!
Maranata, vem Jesus
Sou liberto pelo sangue dessa cruz.
Tenho o Consolador,
Sua glória e esplendor.
Sou liberto pelo sangue do Senhor.

Ele manda atento estar,
Vigiar e sempre orar,
Para o toque da trombeta escutar.

Ó que gozo vou sentir,
Com os anjos a cantar,
Pois com Cristo 
para sempre vou morar.

34 DEUS ESTÁ PRESENTE

Deus está presente, (2x)
Entre pecadores como nós.
Deus está presente, (3x)
Pronto a perdoar.

Deus irá ouvir nossa oração,
Nosso fardo vai sobre si levar,
Pois Deus está presente,
Pronto pra  salvar,
Pronto pra  ajudar.
Deus está presente.

35 LUGAR MARAVILHOSO

O Céu é um lugar maravilhoso,
Cheio de glória e gozo.
Lá hei de ver o meu Salvador.
O Céu é um lugar,
Lugar para onde eu vou
O Céu é um lugar maravilhoso.

36 SALMO 96

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,
Entre todos os povos
As suas maravilhas
Porque grande é o Senhor
E mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses.

Glória e majestade
Estão diante dele,
Força e formosura,
No seu santuário.

37 HABACUQUE 2.14

Como as águas cobrem o mar,
O conhecimento da minha glória,
Há de encher toda a terra.
Diz o Senhor, diz o Senhor.

38 AGORA SOU FELIZ

Desde o dia em que aceitei Jesus,
A minha vida se transformou.
Agora sou feliz, agora vivo bem,
Jesus salvou a mim,
E salva a ti também.
Agora sou feliz, agora vivo bem,
Com Jesus e mais ninguém.
(ou: Com Jesus e meus irmãos)

39 TOQUE DIVINO

Basta que me toques, Senhor
Pra  minh'alma cansada vencer.
Se a noite escura está,
Tua mão me guiará;
Basta que me toques, Senhor.
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40 VENCEDORES

Só em Deus
seremos vencedores, (3x)
Ele é Rei!   (bis)

Porque seu Filho ao mundo mandou,
Por nós morreu, mas ressuscitou,
Sua palavra ao inimigo venceu,
Por isso eu canto assim, pois....

Só em Deus ...

41 CELEBRAREMOS COM JÚBILO

Celebraremos com júbilo
A tua vitória
E em nome do nosso Deus
Hastearemos pendões

Agora eu sei que o Senhor
Salva o seu Ungido.
Ele lhe responderá,
Do seu santo céu.

Uns confiam em carros,
Outros em cavalos;
Nós, porém, nos gloriamos,
Em nome do Senhor nosso Deus.

42 DEUS ESTÁ AQUI

Deus está aqui,
Tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como a manhã
Que se levanta,
Tão certo como eu te falo,
E podes me ouvir.

43 TU QUE REINAS

Tu que reinas em paz nas alturas
Dá-nos tua paz na terra
E a teu povo Israel
Amém, amém, amém.

Dá-nos tua paz (3x)
E ao teu povo Israel.   (bis)

44 CRISTO JESUS

Cristo Jesus é o meu bom Salvador.
Desejo amá-lo mais,
Todos os dias é meu Senhor.
A Cristo eu amo, ó quanto eu amo;
Pois por mim morreu.
Com o seu sangue, Jesus salvou-me,
E em gratidão sou teu.
Bem cedo ao céu ele me levará.
Desejo amá-lo mais,
Eternamente me guiará.

45 AO ÚNICO

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória,
A força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal,
Invisível mas real
A ele ministramos o louvor (bis)

Exaltamos a ti, ó Rei Jesus (2x)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos a teus pés
Consagramos todo o nosso ser a ti.
                                                     (bis)

46 SALMOS DE LOUVOR....

Salmos de louvor,
Cantemos para o Senhor,
Pois cada dia que passa,
Ele nos dá mais amor.
Salmos, salmos,

Salmos de louvor,
Cantemos para o Senhor,
Pois cada dia que passa,
Ele nos dá mais amor.
Salmos, salmos, salmos de louvor.

Louvado seja Deus, o Rei dos Reis,
Pra sempre cantarei do teu amor.
Teus filhos vão falar do teu poder,
Todos hão de te adorar,
E te bendizer!

Salmos de louvor, salmos de louvor!
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47 EXALTAR-TE-EI / LEVANTAI, ...

Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei,
E bendirei o teu nome. (bis)

Todos os dias te bendirei
E louvarei o teu nome.
Para sempre te bendirei
E louvarei o teu nome.

Levantai, ó portas, as vossas cabeças
Levantai-vos, ó portais eternos
Para que entre o Rei, o Rei da glória.
Quem é o Rei?
Quem é o Rei da glória?

O Senhor, forte e poderoso, Senhor
Poderoso nas batalhas.

O Senhor dos exércitos,
Ele é o Rei, ele é o Rei da glória!
Lá, lá, lá, lá ... Hei!

48 LINDA CANÇÃO

Há uma linda canção de amor,
Dentro do meu coração.
Cristo me deu plena paz e perdão;
Oh! eu sou feliz.
Oh! eu sou feliz, feliz.
Oh! eu sou feliz.
Cristo me deu plena paz e perdão;
Oh! eu sou feliz.

49 HOSANA!

Grande é o Senhor, 
Rei do universo; (3x)
Porque grande é.

Hosana nas alturas, (3x)
Porque grande é. 
<porque grande é (no final)>

Bendito é, 
Bendito o que vem; (3x)
Em nome de Deus.

50 DEUS É REAL

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 és em 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.

51 SOBERANO CRIADOR

Nosso Deus é soberano;
Ele reina antes da fundação
Do mundo.     (bis)

A terra era sem forma e vazia
E o Espírito do nosso Deus,
Se movia sobre a face das águas.
Foi ele quem criou o céu 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
Pela sua grandeza, glória a Deus.
Glória a Deus. (bis)
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52 NAS ESTRELAS

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?
Eu sei o sentido do Natal
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos 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.

53 CALMO, SERENO, TRANQUILO

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.   <Com Deus (no final)>

Triste foi sua história,
Levado à cruz sem pecado algum
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.

54 EU TE AMO, Ó DEUS

Eu te amo, ó Deus,
E com minha voz,
Te adorarei, ó meu Deus,
E te entoarei, sim o meu louvor;
Que seja um doce, doce som, (3x)
Para ti.

55 EM NOME DO SENHOR JESUS

Em nome do Senhor Jesus
Quero me entregar
Pra sempre ao meu Deus.
Eu sei que tentações virão,
Mas Cristo já venceu,
Morrendo em meu lugar.

Agora, por todo o meu caminho
Não vou ficar sozinho,
Confio no Senhor.
Entrego a ele o meu futuro,
Pois sei que estou seguro
Nas promessas do meu Deus!

56 SOMOS UM NO SENHOR

No Espírito unidos 
somos um no Senhor.  (Bis)
E imploramos que um dia 
nos unamos no amor.

Coro
Pelo amor conhecido é o cristão,
Pelo amor, pelo amor 
conhecido é o cristão.

De mãos dadas iremos, 
somos todos irmãos.  (Bis)
Pregaremos as novas 
pois Deus guia às nações.

Lado a lado haveremos 
todos de trabalhar.  (Bis)
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.
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57 SOLTA O CABO DA NAU

Oh! por que duvidar
Sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és,
Contra as ondas lutar
Seu amor a ti quer revelar.

Solta o cabo da nau!
Toma o remo nas mãos
E navega com fé em Jesus.
E então tu verás
Que bonança se faz,
Pois com ele seguro estás.

Trevas vêm te assustar,
Tempestades no mar,
Da montanha o Mestre te vê.
E na tribulação,
Ele vem socorrer,
Sua mão bem te pode suster.

Podes tu recordar,
Maravilhas sem par,
No deserto ao povo fartou.
E o mesmo poder,
Ele sempre terá,
Pois não muda e não falhará.

Quando pedes mais fé,
Ele ouve, ó crê
Mesmo sendo em tribulação.
Quando a mão de poder,
O teu ego tirar,
Sobre as ondas poderás andar.

58 FICO FELIZ

Fico feliz em vir em tua casa
Erguer minha voz e cantar
Fico feliz em vir em tua casa
E diante de ti me alegrar  (bis)

Bendito é o nome do Senhor! (3x)  
Pra sempre.

59 FAMÍLIA DE DEUS

Sou feliz porque sou
Da família de Deus,
Meu Jesus com seu sangue,
Já me lavou.
Sou seu herdeiro,
E com Cristo eu vou,
Porque sou da família,
Família de Deus.

Quais irmãos nós vivemos
Em paz e amor,
Um ao outro ajudando,
Nos momentos de dor.
Se juntos choramos,
Quando as lágrimas vêm,
Nos momentos felizes,
Nós sorrimos também.

Qual um órfão, sem destino,
No mundo vaguei,
E hoje pertenço,
À família de um rei.
Jesus deu-me tudo,
Fez-me forte e feliz,
E encontrei na família,
Tudo o que sempre quis.

60 ELE ME FEZ FELIZ

Entrarei na presença 
do Senhor com gratidão,
E em seus átrios 
com hinos de louvor.

E direi: Este é o dia 
que fez o Senhor,
Me alegrarei 
porque ele me fez feliz

Ele me fez feliz, 
ele me fez feliz,
Me alegrarei 
porque ele me fez feliz 
                                               (bis)
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61 SONDA-ME, Ó DEUS

Sonda-me, ó Deus,
Pois vês meu coração;
Prova-me, ó pai, te peço em oração.
De todo mal liberta-me, Senhor,
Também da transgressão
Que oculta for.

Vem me limpar dos vis pecados meus,
Conforme prometeste, meu bom Deus.
Faze-me arder e consumir de amor,
Pois quero te magnificar, Senhor.

Todo o meu ser, 
que já não chamo meu,
Quero gastá-lo no serviço teu.
Minhas paixões tu podes dominar:
Ó santo Deus,
Vem sempre em mim estar!

Lá do alto céu o avivamento vem,
A começar em mim e indo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor,
Concede aos que são teus,
Ó Pai de amor.

62 CANTAREI AO SENHOR

Cantarei ao Senhor,
Ao Senhor cantarei,
Porque triunfou gloriosamente. (bis)

O Senhor é a minha força
E o meu cântico;
Ele me foi por salvação. (bis)

Ele é o meu Deus
É o meu Pai,
Só a ele exaltarei
Porque triunfou gloriosamente. (bis)

63 MINHA HERANÇA

Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor;
Outro bem não possuo,
Senão a ti somente. (bis)

Tu és a porção  da minha herança
E do meu cálice;
Caem-me as divisas 
em lugares amenos,
É mui linda, é mui linda,
A minha herança. (bis)

64 SALMO 90.1-2

Senhor, tu tens sido
O nosso refúgio,
De geração em geração. (bis)

Antes que os montes nascessem
E se formassem a terra e o mundo,

De eternidade a eternidade,
Tu és Deus. (bis)

65 SALMO 40

Esperei confiantemente no Senhor;
E ele se inclinou para mim
E me ouviu quando clamei por
socorro. (2x)

E me pôs nos lábios 
uma nova canção
Um hino de louvor ao nosso Deus;
Muitos verão essas coisas com temor
E confiarão no Senhor.

Tirou-me de um poço
De lama e perdição;
Colocou-me os pés sobre a rocha
E me firmou os passos. (2x)



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 12

66 SALMO 103

Bendize, ó minh'alma, ao Senhor,
E tudo o que há em mim
Bendiga ao seu santo nome.
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor,
E não te esqueças de nem um
Só de seus benefícios.
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor.

Ele é quem perdoa
As tuas iniquidades;
Ele é quem sara 
as tuas enfermidades;
Ele é quem te salva da morte,
E te coroa de graça e misericórdia.
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor.

Bendizei ao Senhor
Todos os seus anjos,
Vós, ministros seus,
Que fazeis sua vontade.
Bendizei ao Senhor,
Todas as suas obras,
Em todos os lugares do seu domínio.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

Bendize, ó minh'alma,
Bendize, ó minh'alma,
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor.

67 ALEGRAI-VOS

Alegrai-vos no Senhor; (2x)
Alegrai-vos, sim; (2x)
Alegrai-vos no Senhor.

68 SEJA DEUS GRACIOSO

Seja Deus gracioso,
E nos abençoe,
E faça resplandecer  
Sobre nós o seu rosto,
Para que se conheça na terra    
O seu amor, o seu caminho,
A sua salvação.
Amém.

69 JUSTO ÉS, SENHOR

Justo és, Senhor, 
Nos teus santos caminhos;
És digno em todas as tuas obras.
Eis perto estás dos que te invocam,
De todos que te invocam em verdade.
Aleluia!

70 SALMO 150

Louvai a Deus no seu santuário;
E no firmamento, obra do seu poder.

Louvai-o ao som da trombeta;
Louvai-o com saltério e com harpa.
Louvai-o com adufes e danças;
Com instrumentos de cordas
E com flautas.

Louvai-o pelos seus poderosos feitos;
Louvai-o consoante a sua muita
grandeza.

Louvai-o com címbalos sonoros;
Louvai-o com címbalos retumbantes.

Todo ser que respira louve ao Senhor
Aleluia!

71 ABRE TU

Abre tu, Senhor, meus olhos, bem,
Pra  eu maravilhas ver
Na tua lei, na tua lei.

Abre tu, Senhor, meus lábios, já,
Pra  teu louvor entoar
De coração, com gratidão.

72 INVOCA-ME

Invoca-me, e te responderei;
Anunciar-te-ei coisas grandes
E ocultas, que não sabes.
Porque assim diz o Senhor,
O Deus de Israel.
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73 SUA GLÓRIA

Santo, Santo é o Senhor
Dos Exércitos, Rei. (bis)

Sua glória enche a terra (3x)
Santo é o Senhor.

Sua glória enche a igreja  (3x)
Santo é o Senhor!

Sua glória enche minha vida  (3x)
Santo é o Senhor!

74 SEU NOME

Seu nome é maravilhoso, (3x)
Pai da eternidade, príncipe da paz.

Seu nome é conselheiro, (3x)
Pai da eternidade, príncipe da paz.

Seu nome é Deus forte, (3x)
Pai da eternidade, príncipe da paz.

Irei segui-lo para sempre,
Pois ele dá felicidade,
Seu nome é maravilhoso,
Pai da eternidade, príncipe da paz.

75 ROMANOS 14.8

E se vivemos,
Para o Senhor vivemos;
E se morremos,
Para o Senhor morremos.
Quer, pois, vivamos
Quer, pois, morramos,
Somos do Senhor, somos do Senhor.

76 VEDE QUE GRANDE AMOR

Vede que grande amor
Nos tem concedido o pai, (bis)

Ao ponto de sermos
Chamados filhos de Deus. (bis)

77 AO NOSSO DEUS

Ao nosso Deus
Que se assenta no trono,
E ao Cordeiro,
Pertence a salvação.   (bis)

E o louvor, e a glória,
E a sabedoria, e as ações de graça,
E a honra, e o poder, e a força
Sejam ao nosso Deus
Pelos séculos, dos séculos.
Amém.

78 1 CORÍNTIOS 2.9

Nem olhos viram,
Nem ouvidos ouviram,
Nem jamais penetrou no coração

O que Deus tem preparado
Para aqueles que o amam;
O que Deus tem preparado
Pra  você e eu. (bis)

79 PURO CORAÇÃO

Cria em mim, ó Deus,
Um puro coração, (bis)

E renova dentro em mim
Um espírito de retidão. (bis)

Para que eu possa
Tua face contemplar.

80 HEBREUS 12.14

Segui a paz com todos,
E a santificação,
Sem a qual ninguém
Verá o Senhor. (bis)

Paz pra mim, paz pra você irmão,
Paz pra mim e pra você. (bis)



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 14

81 A TUA GRAÇA

É bastante pra  mim a tua graça,
Receber a salvação e o teu perdão;
É maravilhoso saber,
Que para sempre com Jesus vou viver,
É bastante pra  mim a tua graça.

A tua graça é melhor que a vida. (2x)
Meus lábios te louvam,
E assim bendirei; e em teu nome
Minhas mãos levantarei.

As minhas mãos eu levantarei, (2x)
Meus lábios te louvam,
E assim bendirei; e em teu nome
Minhas mãos levantarei.

82 OS QUE TE AMAM

Eu te amo, ó Deus. (2x)

Pois todos que te amam,
Brilham como o sol,
Como o sol ao amanhecer. (bis)

Eu te louvo....

Eu te adoro...

83 TEU LIVRO

Quero teu santo livro ler,
Suas verdades perceber.
Ó Salvador,
Por teu santo livro,
Desejo te conhecer.

84 TRIBUTAI

Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
Tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor 
a glória devida ao seu nome,
Adorai o Senhor 
na beleza da santidade.

85 SALMO 115

Não a nós, Senhor,
não a nós, Senhor,
Mas ao teu nome dá glória,
Por amor da tua misericórdia
E da tua fidelidade.

Por que perguntam as nações:
Onde está vosso Deus?
No céu está o nosso Deus;
E tudo faz como lhe agrada.
Não a nós....

Por que confiam as nações:
Em ouro, prata e riquezas?
E se afastam do Senhor,
Que é fonte de todas as bênçãos?

Não a nós....

86 A LEI DO SENHOR

A lei do Senhor é perfeita,
E restaura a alma;
O testemunho do Senhor é fiel,
E dá sabedoria ao símplices.

São mais desejáveis
Do que o ouro depurado;
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.

O temor do Senhor é límpido,
E permanece para sempre;
Os juízos do Senhor são verdadeiros
E todos igualmente justos.
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87 QUE AS PALAVRAS

Que as palavras da minha boca
E o meditar do meu coração
Sejam todos em louvor a ti,
Oh! Senhor.

Oh! Senhor, oh! Senhor,
Oh! Senhor, oh! Senhor,

Pensamentos da minha mente
E o querer do meu coração
Sejam todos em louvor a ti,
Oh! Senhor.

88 BÊNÇÃO APOSTÓLICA

Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
E o amor de Deus,
E a comunhão do Espírito Santo
Sejam com todos vós.

89 ENCHE-ME ESPÍRITO

Enche-me Espírito,
Mais que cheio quero estar.
Eu, o menor dos teus vasos,
Posso muito transbordar.

Ó, dá-me falar cada dia
Com salmos, hinos de amor.
Ó, dá-me viver cada dia
Com gratidão e louvor.

Enche-me Espírito...

Ó, dá-me viver cada dia
Com sobriedade e temor.
Em sujeição uns aos outros
Como convém no Senhor.

Enche-me Espírito...

90 ENCONTRO COM DEUS

Neste dia feliz, neste santo lugar
Eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz gozarei
Eu marquei um encontro com Deus.

91 DOIS CAMINHOS

Se o teu coração
Parar de bater agora,
Se você for embora,
Pra onde você vai? (bis)

Céu e inferno é o que há.
São dois caminhos
Pra você escolher;
Hoje Cristo te estende as mãos,
Para te dar a salvação;
E tirar da tua cabeça
Essa dúvida cruel.
Se o teu coração...

92 NADA MELHOR

Muito embora, um só Jesus exista,
Nem todos sabem vê-lo com é.
Filósofo, poeta ou comunista,
Ou mesmo um hippie, já se disse, até.

Mas, Jesus é bem mais importante,
Quando se sabe de Seu grande amor.
E é preciso, hoje, que se cante,
Jesus, Filho de Deus, o Salvador!

Por todo mundo procurei
Verdade e amor com que sonhei,
Vazio achei ao meu redor, nada melhor.
Nada melhor.

Ao ver a vida se perder, 
tão fraco, eu penso em que fazer
Quem vem trazer a solução 
da direção? Da direção...
Tanta procura e ilusão, 
a vida escura e sem razão.
Viver a troco de não ser, 
melhor morrer, melhor morrer.
Melhor morrer...

Caminho estreito, eu vi a cruz
E no meu peito o céu em luz..
Meu sonho, a paz, achei enfim,
Jesus em mim! Jesus em mim!
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93 ANIVERSÁRIO FELIZ

Aniversário feliz, bem feliz,
Hoje festejas com todos os teus,
E muito alegre, no teu coração,
Recebes esta bênção do bom Deus.

Todos alegres no teu natal
Te desejamos poder e luz,
Deus te conceda, viver os teus dias
Fazendo a vontade de Jesus.

Anos de vida feliz e de paz,
Sejam teus dias perante o Senhor.
E de alegria não cesses jamais,
De encher os teus lábios de louvor.

Cada momento que Deus te ofertar,
Seja uma bênção que saibas fruir,
Cuja ventura de um ano a passar,
É um hino de glória do porvir.

94 UM ANO MAIS DE VIDA

Um ano mais de vida,
Guardou-vos o Senhor;
E deu-vos fiel guarida,
No seu divino amor.

De coração dai graças,
Ao nosso eterno Pai,
Pois mais um ano passa.
A Deus mil graças dai.

De noite, em claro dia,
No inverno e no verão,
Na dor, na alegria,
Gozastes proteção.

No coração que ama,
Ao terno Salvador,
Existe um canto alegre,
Que espalha o seu louvor.

Ensina-nos, ó Cristo,
O que convém lembrar;
E todo o nosso tempo,
No bem aproveitar.

95 GRAÇAS DOU

Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou.
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças derramadas,
Graças dou pelo perdão.

Graças pelo azul celeste
E por nuvens que há, também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pela escuridão da noite,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida,
E a esperança que falhou.

Pela cruz e o sofrimento
E também ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração.
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem  par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

96 QUERO LOUVAR E ANUNCIAR

Quero louvar e anunciar o Senhor.
Quero louvar e anunciar o Senhor.

Jesus Cristo meu Senhor,
Deu a vida por amor;
Com seu sangue me lavou,
E liberto estou.

Como posso me calar?
Salvação Deus tem pra dar!
Vida nova, paz, poder:
É só nele crer.
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97 GRATIDÃO

Graças te rendemos
Deus de luz e amor
Pelo dom de Cristo
Nosso Salvador.
Pelo que nos deste
Com bondosa mão.
Pelos bens da vida
Veste, abrigo e pão.

Pelos bons amigos,
Que Senhor te  apraz
Congregar conosco
Nesta doce paz.
Dá-nos sempre o encanto
De contigo estar;
Dá-nos sempre o gozo
De teu nome honrar.

98 RUACH

Ruach, Ruach, Ruach
Ruach, Ruach, Ruach

Não por força ou violência
Mas pelo Espírito Santo. (bis)
 
( Ruach = Espírito )

99 ADORAÇÃO

Jesus te adoramos,
A ti nos inclinamos
Com gozo, sim cantamos,
Com preces te louvamos;
Aleluia! aleluia! aleluia! amém!

100 LIBERDADE

Quando Jesus Cristo
Em minha vida entrou
Liberdade então em mim raiou;
Se você também deixá-lo entrar
Verdadeiramente livre será.
Se a verdade conheceres,
Ela te libertará.
Se o filho de Deus te libertar,
Verdadeiramente livre serás.

101 REUNIMO-NOS AQUI

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.
Adorar o rei Jesus, Senhor.

De si mesmo se esquecer
E só pensar em Cristo o rei Jesus;
De si mesmo se esquecer
E só pensar em Cristo o rei Jesus
De si mesmo se esquecer
E só pensar em Cristo 
o rei Jesus, Senhor.
Adorar 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.
Adorar o rei Jesus, Senhor.

102 VOU CONTAR-LHE

Estou alegre! Por que estás alegre?
Estou alegre! Por que estás alegre?
Isso eu quero já saber.
Vou contar-lhe. Podes contar-me,
A razão de estar alegre assim:
Jesus Cristo me salvou
E também me transformou

103 MEU CORAÇÃO

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, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia, eu digo porque
Eu digo: aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, amém.
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104 LOUVA A DEUS

Louva a Deus!
Louva a Deus!
E ao Senhor Jesus
De quem as bênçãos vem!

E o coração abrir
Águas vivas do interior
Irão fluir

Ao seu nome,
Louva, então,
Nunca mais serás o mesmo
Meu irmão!

Glória a Deus!
Glória a Deus!
E ao Senhor Jesus de quem as 
Bênçãos vem!

105 AO QUE ESTÁ SENTADO

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!

106 GLÓRIA PARA SEMPRE

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 o que neles há
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!

Ele é o Senhor, (2x)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor!
Todo o joelho se dobrará,
Toda a língua confessará,
Que Jesus Cristo é o Senhor!

107 PRESENÇA DIVINA

O Senhor está aqui!
O Senhor está aqui!
Podes tu também cantar:
Está aqui?  (bis)

Se tu podes sentir;
Se tu podes sentir.
Poderás então cantar:
Está aqui! (bis)

Eu posso cantar, eu posso sentir;
Jesus Cristo está aqui!
Eu posso cantar, eu posso sentir;
Jesus Cristo habita em mim!

108 JESUS CRISTO MUDOU

Jesus Cristo mudou meu viver; (2x)
É a luz que ilumina meu ser;
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.

Diferente hoje é meu coração; (2x)
Cristo deu-me paz e perdão;
Sim, diferente hoje é meu coração.

O amor só conheci em canções,
Que falavam de ilusões;
Tudo agora é diferente,
Cristo falo a toda a gente;
Pois Cristo deu-me o seu amor.

109 PAI, ABRE O MEU CORAÇÃO

Pai, abre meu coração
Quero sentir pelas almas paixão
Quero trabalhar e contribuir
Quero ser um vaso usado por ti
Oh! Pai, abre o meu coração

Muitos estão por aí a pedir
E eu aqui, sem nada a fazer
Quero trabalhar e contribuir
Quero ser um vaso usado por ti.
Oh! Pai, abre o meu coração.
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110 LOUVEM DEUS

Louvem Deus, porque ele é bom.
Louvem Deus, porque ele é grande
E digno de louvor.

Oh! aleluia! aleluia! aleluia!
Aleluia! aleluia! aleluia!

Sirvam Deus, e alegrem Deus!
Rendam graças a ele!
Louvem-no, ó povos!
Pois digno é de louvor.

Adorem-no, seu povo!
Engrandeçam-no, com prazer!
Pois dele é toda a glória
E todo o louvor.

111 VARÃO DE GUERRA

Tão forte como Jeová,
Não há outro que eu conheça. (bis)

Deus de vitória, varão de guerra,
Deus poderoso é o Senhor.  (bis)

Onde? Onde está teu deus?
Onde? Onde ele está?   (bis)

Meu Deus está no céu,
Também no meu coração.
O do mundo está morto,
Mas o meu ressuscitou.  (bis)

112 ENCONTRO

Com Cristo lá no vale,
Nós iremos encontrar.
Com Cristo lá no vale,
Nós podemos conversar.
Bem cedinho, ou a noite,
E no silêncio conosco está.
Com Cristo lá no vale,
Oh! grande paz que ele dá.

113 ANUNCIAMOS

Anunciamos a paz (3x)
Anunciamos a paz, a paz,
A paz em Jesus

Anunciamos a fé (3x)
Anunciamos a fé, a fé,
A fé em Jesus.

Anunciamos o amor (3x)
Anunciamos o amor, o amor,
O amor em Jesus.

Anunciamos a paz,
Anunciamos a fé,
Anunciamos o amor.
Anunciamos a paz, a fé,
O amor em Jesus.

114 EU SÓ CONFIO

Eu só confio no Senhor,
Para me guiar;
Eu só confio no Senhor,
Sigo a cantar.
Se o sol chegar a escurecer
E o céu toldar;
Eu só confio no Senhor,
Que não vai falhar.

Posso confiar, posso confiar;
Que um lar no céu,
Cristo vai me dar.
Se o sol chegar a escurecer
E o céu toldar;
Eu só confio no Senhor,
Que não vai falhar.

115 LOUVOR CONTÍNUO

Seja onde for eu louvo
Em todo o tempo, eu louvo;
Pois o seu amor rodeia-me como o ar.
Eu louvo o nome de Jesus,
Sim, o nome de Jesus;
Pois, no nome de Jesus,
Liberto eu sou.
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116 QUANTO AMOR

Quanto amor, quanto amor
Ele tem por mim
Quanta dor, quanta dor
Sofreu por mim por amor

A razão de tão grande amor
Foi mostrar que a minha vida tem valor
Sou tão precioso para Deus
Que ele deu o seu Filho
Pra morrer na cruz por mim

E agora eu quero viver
Pra transmitir este amor
Que vem de ti

Quanto amor, quanto amor
Ele tem por mim
Quanta dor, quanta dor
Sofreu por mim por amor

A razão de tão grande amor
Foi mostrar que a minha vida tem valor
Sou tão precioso para Deus
Que ele deu o Seu filho
Pra morrer na cruz por mim

Oh Deus te louvo pelo teu amor
Tu mudaste meu interior
E agora eu quero viver
Pra transmitir este amor
Que vem de ti

117 AMA

Ama, se queres ser feliz;
Ama, e tudo vencerás;
Ama, e então compreenderás;
A alegria de viver.

Deus te ama, e eu te amo,
E assim devemos viver,
Deus te ama, e eu te amo;
Vivamos sempre assim.

118 EU ME RENDO

A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti
Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim
                                                    (2x)
Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio
Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui

A ti eu vou clamar.....

119 ALMA EM PAZ

A minh'alma está cheia de paz,
A minh'alma está cheia de paz,
Tenho gozo celeste e prazer em dizer:
A minh'alma está cheia de paz.

Eu caminhando vou
Eu caminhando vou
Para a cidade santa,
Eu caminhando vou.
A minh'alma está....

Eu vou cantar no céu,
Eu vou cantar no céu,
Um hino de vitória,
Eu vou cantar no céu.
A minh'alma está....

120 LINDA CANÇÃO

Há uma linda canção,
No ser que louva com amor;
Cantando glória, dando aleluia;
Na comunhão do Senhor
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121 A MELHOR ORAÇÃO

A melhor oração é amar,
A melhor oração é amar,
Se não sabes amar, tu precisas orar,
A melhor oração é amar.

Meu Senhor eu já posso orar,
Meu Senhor eu já posso orar,
Aprendi a amar, aprendi a perdoar.
A melhor oração é amar.

122 POR MIM MORREU JESUS

Por mim morreu Jesus,
Cravado numa cruz,
No monte do calvário;
Por mim morreu Jesus.

Por mim ressuscitou,
Vitória sim ganhou,
E a destra do seu pai está;
Por mim ressuscitou.

Pra mim sim voltará,
E ao céu me levará,
Pra sempre cantarei louvor;
Pra mim sim voltará.

123 A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO

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.
Aleluia! 
Glória a Deus!

124 ELE É MEU

O caminho é Jesus,
A verdade é Jesus
Minha vida é Jesus.
Ele é meu, meu, meu.

125 SONDA-ME, USA-ME

Sonda-me, Senhor e me conheces
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.

Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me e usa-me

126 O TEU AMOR

O teu amor se estende 
além dos céus
Constantemente mostras 
que és fiel
Tua justiça é majestosa 
como os montes
Sabedoria mais profunda que o mar
Mas vens comigo estar.

O teu amor me enche o coração
Encontro paz à sombra 
do teu perdão
Tenho alegria na abundância 
da tua casa
Do teu rio de água viva beberei, 
tu és meu Rei.
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127 MEU TRIBUTO

Como agradecer pelo bem
Que tens feito a mim,
Que vem demonstrar quanto amor
Tu tens, ó Deus, por mim.
As vozes de milhões de anjos
Não poderiam expressar
A gratidão do meu pequeno ser
Que só pertence a ti.

A Deus demos glória, (3x)
Que por nós tanto fez.

Foi na cruz que salvou-me,
Seu poder restaurou-me,
A Deus demos glória
Que por nós tanto fez.

Quero viver aqui
Para adorar-te, meu Senhor,
E se surgir um louvor
Ao Calvário seja, sim,

Foi na cruz....

128 CRISTO É MEU

Cristo é meu, sim Cristo é meu
Minha vida se transformou;
Desde que O vi, crendo recebi
A eterna salvação.
Seu perdão, Jesus trouxe a mim,
Nova luz minha vida ganhou.
Depois de buscar, tanto procurar,
E achar só ilusão.

Vivi sem motivo, vivi sem razão,
Mas hoje a paz que eu sinto,
Quero ver em cada coração.

Quero amar como Cristo amou;
O seu sangue por mim derramou.
Quero então cantar,
Ao seu lado andar;
Toda a vida lhe entregar.

129 VITÓRIA EM CRISTO

Ouvi contar a história
De Jesus, o Rei da glória;
Que do céu desceu e aqui viveu
Porque me quis salvar.
Ouvi do sofrimento
Que ele padeceu morrendo
Arrependi-me e aceitei-o,
Como Salvador.

Vitória tenho em Cristo,
Meu Mestre divino
Buscou-me, comprou-me
Com sangue remidor.
Em compaixão amou-me,
Da perdição salvou-me,
Vitória me assegurou
Jesus, meu Salvador.

Ouvi de um lar glorioso
Que Jesus, meu Rei bondoso
Preparou nos céus e um dia ali
Com ele habitarei.
E no celeste coro
Cantarei a antiga história;
Ao meu Senhor e Salvador
Pra sempre louvarei.

Vitória tenho...

130 BUSCAI PRIMEIRO

Buscai primeiro o reino de Deus
E a sua justiça;
Todas as coisas
Vos serão acrescentadas.
Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Não só de pão o homem viverá,
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!
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131 CHAMADO DIVINO

Deus chama todos os povos
E todas as nações.
Todos os homens, todas as mulheres.
E todos os jovens ao arrependimento,
Ao plano da salvação;
Venham todos porque não há acepção!

O Senhor, o criador quer
Que todos tenham vida!
O Senhor, o criador
Ainda ama o que criou!
Porque o amor de Deus
É além do céu
Que enviou o seu Jesus

O seu único Filho
O seu amado Filho    (bis)

Venham todos que querem vida!
O que tem sede de água viva
E quer andar na luz
O que procura a paz
Que tem sede de justiça

O escapar da morte
O ter vida eterna
Não está em religiões
Mas sim no homem
Se voltar para Deus
Crer em Cristo Jesus!

132 SALMO 86

Não há entre os deuses
Semelhante a ti, Senhor;
E nada existe que
Se compare às tuas obras.
Pois tu és grande
E operas maravilhas;
Só tu és Deus, só tu és Deus.

Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu,
De todo meu coração,
E glorificarei para sempre o teu nome.

133 RAZÃO DE VIVER

Andam procurando a razão de viver.
Neste mundo mau, querem paz receber.
Fazem seus caminhos 
pensando em achar.
Algo que na vida valor possa dar.

Mas só Jesus pode dar
A razão de viver;
Gozo, paz e amor só Jesus pode dar
E assim você será bem feliz, em Jesus.

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

134 FAZE-ME CHEGAR

Faze-me chegar
Aos teus rios, Senhor; (3x)
Faze-me chegar,
Faze-me beber,
Faze-me viver.

Faze-me beber
Dos teus rios, Senhor; (3x)
Faze-me chegar,
Faze-me beber,
Faze-me viver.

Faze-me viver
Nos teus rios, Senhor;
Faze-me chegar,
Faze-me beber,
Faze-me viver.

135 HÁ MOMENTOS

Há momentos que, na vida, 
pensamos em olhar atrás, 
É preciso pedir ajuda 
para poder continuar. 
E clamamos o nome de Jesus (2x)
E clamamos o nome, 
o nome de Jesus,
Ele nos ajuda a carregar a cruz.
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136 FOI ASSIM

Conheci o mundo mau,
E com ele seus ardis,
Me arrastei no lamaçal,
Tudo isso porque eu quis.
Saber mais que qualquer um,
Construir algum amor,
Onde a paz pudesse ser
A verdade pra eu ver.

Mas Jesus Cristo veio e me achou
Assim tão sujo.
E numa cruz por mim derramou
Sangue tão puro,
Foi assim, que me salvou.

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

137 PORQUE ELE VIVE

Deus enviou seu Filho amado
Para morrer em meu lugar,
Na cruz sofreu por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está,
Porque ele vive.

Porque ele vive
Posso crer no amanhã;
Porque ele vive
Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei
Que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus,
Que vivo está.

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.

138 MARAVILHOSO É CRISTO

Maravilhoso é Cristo,
Incomparável, sim.           
Maravilhoso é Cristo,       
Antes de tudo, ele é pra mim. 

Maravilhoso é Cristo,
Quão grande é seu amor.
Melhor amigo não tenho,
Tudo ele é pra mim.

139 SIM, EU SOU FELIZ

Sim, eu sou feliz, 
Sim, vivo a cantar
A razão é simples 
Vou lhe explicar:    (bis)

Conheci a Cristo, 
Dei meu coração;
E ele em troca disto 
Deu-me a salvação

Sim, eu sou feliz, 
Sim, vivo a cantar
A razão é Cristo,
Ele me quis salvar.

140 SOMOS ACAMPANTES

Somos acampantes, acampantes
Que amam ao Senhor;
Sim, acampantes, acampantes
Cantando com fervor.
Usamos a bíblia todo dia,
Em oração, com alegria.
Vamos negar? vamos parar?  nunca!
Com a certeza e a firmeza
Vamos sem temor!
Sim, acampantes, acampantes
Que amam ao Senhor,
Que amam ao Senhor! Hei!

(*)(em lugar de "acampantes" 
pode-se cantar "jovens crentes")
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141 HOJE SOU FELIZ

Perdido foi que ele me encontrou
Neste mundo vil;
Tomou-me, no seu sangue me lavou,
Hoje sou feliz.

Hoje sou feliz, foi-se o meu temor,
Vou permanecer junto ao Salvador.
Foi-se a escuridão,
Raia a luz do céu,
Pois eu sei que sou do meu Senhor
E ele é meu.

Se muitas tentações me sobrevém,
Para ele vou,
Recebo forças que a mim convém,
Se com ele estou.

Se negra noite assustar-me vem,
Ouço a sua voz
As trevas tornam-se na luz do sol,
Com meu Salvador.

142 HÁ VITÓRIA PARA MIM

Há vitória para mim, (2x)
Pelo sangue do Cordeiro,
Há vitória para mim.
Vencer, vencer, vencer, vencer;
Pelo sangue do cordeiro
Eu irei vencer.

143 LOUVAR-TE-EI, SENHOR

Louvar-te-ei, Senhor,
De todo o coração;
Eu cantarei as maravilhas tuas,
E bendirei o teu nome!     
Louvar-te-ei, Senhor,
De todo o coração;
A tua alegria, a nossa força é, Aleluia!
Louvar-te-ei, Senhor,
De todo o coração;
Farei de ti, meu motivo de prazer,
Aleluia!

144 ENQUANTO ORAMOS

Ao orarmos, Senhor;
Vem encher-nos com o teu amor.
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia  tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar;
Refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outros irmãos
Nos unimos aqui em oração.

145 DIREI AO SENHOR

Aquele que habita
No esconderijo do altíssimo,
À sombra do Senhor
Onipotente descansará.

Direi ao Senhor
Ele é o meu Deus. (bis)
Direi ao Senhor
Ele é o meu Deus, amém.

146 JESUS VIRÁ

Jesus virá (4x)
E todos hão de vê-lo
Estarás tu pronto
Quando ele vier?

147 AGRADEÇO-TE, SENHOR

Agradeço-te, Senhor,
Pois tu és bondoso
Tuas misericórdias
Duram para sempre.

148 HAVERÁ PAZ

Haverá paz naquela terra (3x)
Onde eu vou.                  (bis)

Cristo está naquela terra (3x)
Onde eu vou.                  (bis)

Vem comigo àquela terra (3x)
Onde eu vou.                  (bis)
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149 AQUI VIEMOS TE ADORAR

Aqui viemos te adorar, ó Cristo,
E proclamar o teu poder.
Nos levantamos para o teu louvor,
Senhor, Jesus, Rei, Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo,
Recebe a nossa adoração.
Que nossas vidas no altar de Deus
Confirme a nossa oração.

150 UM SÓ OLHAR

Olhar somente a ti, Senhor; (3x)
E não olhar atrás.
Seguir teu caminhar, Senhor;
Seguir sem desmaiar, Senhor;
Prostrar em teu altar, Senhor;
E não olhar atrás.

151 CATIVAR

Uma palavra perdida,
Já quase esquecida me fez despertar.
Contendo sete letrinhas
Que todas juntinhas se lê: CATIVAR.
Cativar é amar,
É também carregar
Um pouquinho da dor
Que alguém tem pra levar

Cativou, diz alguém,
Laços fortes criou
Responsável tu és
Pelo que cativou.  <Cativou>

No deserto tão só;
Entre homens também
Vou tentar cativar,
Viver perto de alguém. Cativou...

151 REI DOS REIS

Rei dos reis, Senhor dos senhores,
Glória, aleluia. (bis)
Jesus Salvador, Jesus meu Senhor,
Reina para sempre
Glória, aleluia.

153 É ISTO QUE ME FAZ CANTAR

É isto que me faz cantar, (2x)
Dos meus pecados livre estou,
E para o céu eu vou;
É isto que me faz cantar.

Ao mundo vou anunciar, (2x)
Que Cristo salva o pobre pecador
Por seu amor,
É isto que me faz cantar.

154 SENHOR, QUEM ENTRARÁ

Senhor, quem entrará
No teu santuário para adorar ? (bis)
Quem tem as mãos limpas
E o coração puro,
Quem não tem vaidade e sabe amar.
(bis)

Senhor, eu quero entrar
No teu santuário para adorar. (bis)
Ó dá-me mãos limpas
E um coração puro,
Afasta a vaidade e ensina-me amar. 
                                                     (bis)

Senhor, eu posso entrar
No teu santuário para adorar. (bis)
Teu sangue me limpa,
Me oferta perdão,
Teu Espírito Santo enche-me de
amor. (bis)

155 CANTAI AO SENHOR

Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.

Porque ele fez, ele faz maravilhas,
Porque ele fez, ele faz maravilhas,
Porque ele fez, ele faz maravilhas,
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
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156 DEUS É TÃO BOM

Deus é tão bom, aleluia! (2x)
Deus é tão bom, é tão bom pra mim.

Cristo é real, aleluia! (2x)
Cristo é real, é real pra mim.

Ele voltará, aleluia! (2x)
Ele voltará, voltará pra mim.

Deus é tão bom, aleluia!
Cristo é real, aleluia!
Ele voltará, voltará pra mim.

157 A TERRA

A terra vai um dia contemplar 
aquele que um dia virá
Com autoridade julgará: 
Toda a terra se ajoelhará

Oh! Aleluia! Ele voltará! 
Oh! Aleluia! Para me levar! [2X]

Uma nova terra assim será 
e a paz nunca se findará
Oh! Como será maravilhoso
contemplar o meu Salvador.

158 LOUVADO SEJA

Louvado seja o meu Senhor, (4x)
E por todas as criaturas,
Pelo sol e pela lua,
Pelas estrelas e o firmamento,
Pela água e pelo vento.

Por aqueles que agora sofrem,
Por aqueles que agora são felizes,
Por aqueles que agora nascem,
Por aqueles que agora morrem.

O que dá sentido a vida
É amar-te e louvar-te
Para que a nossa vida
Seja sempre uma canção.

Amém, amém, amém, amém, amém.

159 HÁ MOMENTOS

Há momentos
Em que as palavras não resolvem
Mas um gesto de Jesus
Demonstra amor por nós. (bis)

Foi no calvário
Que ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar. (bis)

Aqui no mundo
As desilusões são tantas
Mas existe a esperança
De que ele vai voltar. (bis)

160 A PAZ DO CÉU

Maravilhoso e sublime pra mim, 
Sim, nunca me esquecerei.
Dia glorioso em que a Cristo eu vi,
E o coração lhe entreguei.
Oh! quão precioso amigo ele é,
Salvou-me da perdição,
Tirando a culpa, das trevas livrando
E trazendo-me pleno perdão.

A paz do céu encheu meu coração,
Quando Jesus me deu a salvação.
Minh'alma então lavou,
E a luz em mim raiou.
A paz do céu encheu meu coração.

Grande esperança Jesus já me deu,
Que não desvanecerá.
Há uma gloriosa morada no céu,
Que em breve minha será.
Tudo porque nesse dia feliz
O meu Senhor aceitei.
Grandes riquezas e bênçãos celestes
Das mãos divinais alcancei.

161 COMO POSSO EU ESQUECER

Como posso eu esquecer
Que me compraste, ó Senhor?
Pra te seguir, pra te servir;
Como posso eu esquecer?
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162 SE O SOL NÃO BRILHAR

Não me importa se o sol não brilhar
Jesus é meu, sim, sempre meu.
Não me importa se escurecer,
Cristo comigo está.
Nunca me desampara,
Sim, seguro estou;
Nas horas difíceis,
Sim, cantando eu vou sempre alegre,
Alegre, pois não me importa
Se o sol não brilhar,
Cristo comigo está!

163 ALÉM DO CÉU AZUL

Além do céu azul foi Jesus preparar
Um lar pra dar a quem
A vitória alcançar.
Anelo conseguir a vida no porvir,
Com fé no meu Senhor Jesus.

Bem sei que eu de mim
Nada tenho pra dar,
Mas sei que o meu Jesus
Já me veio salvar.
Agora quero eu ter fé no coração,
Até seu rosto ver além.

164 AMOR DE JESUS

O amor de Jesus é maravilhoso, (3x)
Sim, oh! grande amor.
Alto é, intransponível,
Profundo também, mas acessível;
A sua extensão é incomparável,
Sim, oh! grande amor.

165 VENCEDOR SEREI

Vencedor serei, vencedor serei!
Nada me espanta, a causa é santa;
Vencedor serei!
Vencedor serei, vencedor serei!
Com meu Jesus e sua cruz,
Vencedor serei!

166 SATISFAÇÃO

Satisfação é ter a Cristo,
Não há melhor prazer já visto;
Sou de Jesus e agora eu sinto
Satisfação sem fim.

Satisfação é nova vida,
Eu com Jesus, em alegria,
Sempre cantando a melodia,
Satisfação sem fim.

Sim, paz real,
Sim, gozo na aflição;
Achei o segredo:
É Cristo no coração.

Satisfação é não ter medo,
Pois meu Jesus virá bem cedo;
Logo, em glória, eu hei de vê-lo,
Satisfação sem fim.

167 ESPERA

Espera no Senhor, anima-te
E ele fortalecerá teu coração. (bis)
Espera, pois, no Senhor. (bis)

168 QUERO SUBIR

Quero subir ao monte Santo de Sião
E entoar um novo cântico ao meu Deus
Mais que palavras, 
minha vida eu quero entregar
Purifica o meu coração 
para entrar em tua presença
Contemplar tua grandeza

Te adoro, Senhor 
em espírito e em verdade
Me prostro aos teus pés 
na beleza da santidade
Te dou meu louvor, 
que seja um cheiro suave
E um som agradável a Ti, 
pois digno és
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169 HOSANA

Hosana, hosana ao Rei! (3x)

Mantos e palmas espalhando vai,
O povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe se começa a ver,
O Filho de Deus que montado vem.

Enquanto mil vozes ressoam por aí
Hosana ao que vem
Em nome do Senhor
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal:
Hosana, hosana ao Rei! (3x)

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

170 SÓ O PODER DE DEUS

Só o poder de Deus
Pode mudar teu ser.
A prova que eu te dou:
Ele mudou o meu.
Não vês que sou feliz
Servindo ao Senhor?
Nova criatura sou, nova sou!

171 ALEGRE VOU

Cantando alegre vou,
Pois, de Jesus eu sou,
Minh'alma conquistou e me salvou.

Cantando alegre vou,
Pois, de Jesus eu sou,
Vida e paz me deu, sou feliz!

172 PRESENÇA DE DEUS

O Senhor Deus está no meio de ti.
O Senhor Deus que salva,
Sobre ti se alegrará
E no amor te renovará
E sobre ti cantará,
Com alegria,(4x) cantará.

173 JESUS NO CORAÇÃO

Vivo cada dia com Jesus no coração,
Minha alegria faz da vida uma canção
Quando a Cristo encontrei,
Toda a minha vida lhe dei.
Gozo, paz, alegria sem fim
Vieram fazer parte de mim.

174 REI DOS REIS

Ele é o Rei dos reis,
Ele é o Senhor dos senhores,
Seu nome é Cristo,
Cristo, Cristo, Cristo,
Oh! ele é o Rei.
Eu te louvarei, Senhor (2x)
Glória a ti darei,
Para sempre.

175 TE AGRADEÇO

Eu te agradeço, Deus,
Por se lembrar de mim, 
e pelo teu favor
E o que me faz crescer.
Eu vivo pela fé, e não vacilo,
Eu não paro, eu não desisto,
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar.
Você me transformou e isso é tudo.
Só vivo pra você
Não sou do mundo, não!

A honra, a glória, a força,
O louvor a Deus.
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus.

Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar.
E como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste
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176 A FÉ CONTEMPLADA

Deus promete grandes coisas conceder
A qualquer que peça,
Crendo que há de obter,
Esperando, sem na fé enfraquecer.
O Senhor a fé contemplará!

Tua fé Jesus contemplará;
Sim, o que Jesus promete, dá.
Ele vê o coração
E responde à petição;
Tua fé Jesus contemplará!

Quantas maravilhas Deus realizou
Por alguém que firme nele confiou,
E que da promessa em nada duvidou.
O Senhor a fé contemplará!

Sim, creiamos no que Deus 
nos prometeu,
Pois jamais desonrará o nome seu;
Ele cumprirá promessas que nos deu!
O Senhor a fé contemplará!

177 EU AMO VOCÊ

Vamos todos amar e ao Senhor louvar
E esta mensagem levar;
Ouça bem, meu irmão,
O que eu vou lhe dizer:
O Senhor quer amar através de você.
Agora vou, vou, vou lhe dizer:
Meu irmão, eu amo você!

178 A COMEÇAR EM MIM

A começar em mim quebra corações
Pra que sejamos todos um,
Como tu és em nós. (bis)

Onde há frieza que haja amor.
Onde há ódio o perdão.
Para que teu corpo cresça, sim,
Rumo à perfeição.

179 PASTOS VERDEJANTES

Pastos bem verdejantes,
Águas puras me dá.
Tudo me supre, nada faltará.
Sou cordeiro de Cristo,
Meu divino Pastor,
Sim, seguro estou.

Águas, sim (pelos vales)
Pastos, sim (pelos montes)
Meu Pastor (meu pastor)
Sim, tudo suprirá.

Seguirei (pelos vales)
Seguirei (pelos montes)
Seguirei (seguirei)
Meu bom Pastor.

180 LUZ E PAZ

Luz e paz, em Cristo confiando.
Luz e paz, em Jesus Cristo achei.
De novo fui nascido,
E agora convertido.
Por seu amor, vencido,
Alegre viverei.

181 PEQUENO NOME

Não sei porque será tanta alegria.
Encontrei vou transmitir
As boas novas.
O nome dele é tão pequeno,
Mas vale pelo mundo inteiro.
Eu gosto do pequeno nome:
Jesus, Jesus, Jesus.

182 BENDIREI AO SENHOR

Bendirei ao Senhor, (2x)
Em minh'alma para sempre
Bendirei ao Senhor.

Ele fez grandes coisas,
Ele faz grandes coisas
E fará grandes coisas.
Bendirei ao Senhor.
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183 A PAZ DO SENHOR

A paz do Senhor
É o que nós queremos.
Eu quero para mim e pra você.
O amor do Senhor
É o que dividiremos.
Porque todo este amor
Não cabe em mim.

Eu quero é lhe dizer
Que Deus gosta de você,
Seja qual for a situação. (bis)

As promessas do Senhor
Duram para sempre;
E ele prometeu que vai voltar.
Tudo passará, mas o amor é eterno;
Eterno como Deus, o nosso Pai.

184 RESSUSCITOU

Ressuscitou, (3x)
Aleluia !             (bis)

Ó morte, onde está, ó morte,
A tua vitória?
Jesus ressuscitou!   (bis)

Venceu a morte, venceu o mal,
Venceu as trevas,
Jesus ressuscitou!   (bis)

185 JAMAIS, JAMAIS

Jamais, jamais,
Não se lembra Deus jamais.
Todo o pecado foi perdoado,
Não será lembrado nunca mais.
Meu Deus não vê,
Meus pecados nunca mais.
Dos pecados perdoados,
Deus não se lembra  mais.
Oh! nunca mais!

186 NÃO ME DEIXARÁ

Seguirei, neste caminhar,
Mas eu sei que tenho que lutar.
Mas ao fim eu sei que vencerei,
Porque ele não me deixará.

Não, não, não,
Não me deixará   (3x)
Meu Jesus, meu Jesus!

Seguirei, sem olhar atrás,
Mas eu sei que tenho que chorar.
Mas ao fim eu sei que sorrirei,
Porque ele não me deixará.

187 JESUS VIRÁ

Num dia lindo, almejo eu encontrar
A eterna glória
Que prometida está.
Gozo e alegria, posso então sentir,
Pois, Jesus Cristo já está por vir.

Jesus virá outra vez aqui.
Jesus virá mais uma vez aqui.
E todos juntos, em um só louvor,
Cantemos todos:
Ele é o nosso Senhor.

Ele veio ao mundo
Pra ser o mártir da paz.
Foi tentado e não pecou jamais.
A sua vida foi exemplo de amor;
Por isso eu canto:
Ele é o meu Senhor.

188 JERUSALÉM

Lá está o meu tesouro
Lá onde não há choro
Onde todos, cantaremos juntos
Hinos de louvor.
Aleluia! aleluia! (2x)
Hinos de louvor ao Senhor.



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 32

189 QUANDO A GLÓRIA

Quando a glória do Senhor for vista
Por toda vista, em todo lugar
Quando a glória se perder de vista
Como as águas cobrem todo o mar.
                                                   (bis)

Então de vida se encherá a terra,
De alegria e paz
Pra nunca mais faltar.
Cessado o pranto, a morte, a dor,
A guerra, o Rei, que é Cristo,
Sempre vai reinar.

190 TANTO AMOR

Por amor, vieste ao meu lugar,
Por amor, sofreste em meu lugar,
Por amor, morreste em meu lugar,
Por amor...pra me salvar.

Tanto amor - não há como entender
Tanto amor - não há como esquecer
Tanto amor - não há como reter
Tanto amor...para viver...

Jesus, Rei dos reis,
Senhor de Vitória,
A ti, seja o louvor, e honra
E a glória para sempre,
Aleluia! (3x)

191 ADORAMOS

Adoramos, adoramos,
Aquele que venceu.
Adoramos, adoramos,
A Cristo que venceu.   (bis)

Pois não há pecado ou culpa
Maior que o seu amor.
Não há nada que façamos
Que não possa perdoar.
Não há força nesta terra,
Que o possa derrotar.
Nem cadeias ou prisões,
Que não possa rebentar.

192 RENDEI GRAÇAS

Rendei graças ao Senhor,
Porque ele é bom!      (bis)

Porque a sua misericórdia
Dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor. (3x)

Rendei graças ao Deus dos deuses,
Porque ele é bom!     (bis)

193 PARA O LOUVOR DA SUA GLÓRIA

E Deus criou o homem, sim,
Para o louvor da sua glória.
Mas esse homem preferiu,
Não dar louvor a sua glória.
Por isso Deus mandou Jesus,
Pra consertar a sua história.
Vamos cantar e aprender,
O que Deus fez pra sua glória.

Jesus sofreu pra nos salvar,
Para o louvor da sua glória.
Jesus morreu pra nos salvar,
Para o louvor da sua glória.
Ressuscitou pra nos salvar,
Para o louvor da sua glória.
E vivo está pra receber,
Nosso louvor pra sua glória.

194 GALHOS SECOS

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 no campo;
E o Senhor nosso Deus,
Os tem alimentado,
Para nossa alegria. (3x)
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195 EU SEI QUE SOU FRACO

Eu sei que sou fraco,
Mas Cristo é forte.
E mesmo caindo, Jesus me levanta.
Jesus é amor, o amor é mais forte;
Mais forte que a morte.
Jesus é amor.

196 SE NÃO FOR PRA TE ADORAR,

Diante do trono, Senhor, 
Quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, 
Quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar,
Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar, 
Toda a minha adoração

Se não for pra te adorar, 
Para que eu nasci?
Se não for pra te servir, 
Por que eu estou aqui?
Sim eu quero te adorar, te adorar
Senhor, estou aqui (2x)

197 VAMOS CANTAR

Vamos cantar!
Cantar louvores ao nosso Deus. (bis)
Que nos criou e nos salvou,
Vamos cantar e louvar
Ao nosso grande Deus.

Vamos orar!
Pedir descer o poder de Deus. (bis)
Que nos criou e nos salvou,
Vamos orar sem cessar
Ao nosso grande Deus.

Vamos confiar!
Nosso sustento, pois, vem de Deus.
                                                    (bis)

Que nos criou e nos salvou, 
Vamos confiar e entregar
A nossa vida a Deus.

198 DEUS É BOM

Deus é bom, Deus é bom demais,
As angústias e aflições 
Ficam pra trás.
Meu coração palpitou
De alegria e de paz,
Porque Deus é bom, aleluia,
Deus é bom demais.

Quero ouvir um coro
Só de vozes celestiais,
Cantando assim, aleluia,
Deus é bom demais.

Quando estamos a perecer,
Ele vem nos socorrer;
Com suas mãos nos segura
E nos dá amor e paz.
Porque Deus é bom, aleluia,
Deus é bom demais.

199 ALELUIA!

Aleluia! (4x)
Glória ao Senhor!  (bis)

Glória ao Senhor!  aleluia! (3x)
Glória ao Senhor!

200 CRISTO MANDA

Cristo manda que subamos mais,
Que subamos mais,
Olhando o mundo desceremos mais,
Desceremos mais.
Porque subindo e descendo
Nunca chegaremos.
Subamos, subamos, 
olhando pra Cristo.
Cada dia mais. (3x)

201 GRANDE AMOR

O grande amor do Senhor nunca cessa
Suas misericórdias não chegam ao fim
Cada dia se renovam, em cada manhã
Fiel e grande és Tu, Senhor, (2x)
Fiel e grande és Tu.
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202 MEU AMPARO

Vai comigo o meu Senhor,
Meu amparo e minha luz.
Eu não quero nunca, nunca,
Afastar-me de Jesus.

Haja escarpas a subir,
Haja noites de pavor,
Para o lar feliz da glória,
Vai comigo o meu Senhor.

203 LINDA MELODIA

Cantarei em meu coração,
Uma linda melodia.
Pois, eu tenho em meu coração,
Gozo, paz e alegria.
Cantarei em meu coração,
Cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia!  Aleluia!
Feliz, sempre cantarei!

204 VEM DE TI, SENHOR

Não tenho palavras pra agradecer 
Tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer 
que tudo o que tenho
Tudo o que sou, o que vier a ser
Vem de ti Senhor

Dependo de ti, preciso de ti
Sozinho, nada posso fazer.
Descanso em ti, espero em ti
Sozinho, nada posso fazer.
Nunca me deixes esquecer 
que tudo o que tenho
Tudo o que sou, o que vier a ser
Vem de ti Senhor

Tudo o que tenho, tudo o que sou
O que vier a ser 
Entrego a ti Senhor.

205 AQUELE QUE FOI

Aquele que foi manifestado na carne,
Foi justificado em espírito,
Contemplado por anjos,
Pregado entre os gentios,
Crido no mundo,
Recebido na glória.
Na glória (4x)
Recebido na glória.
Na glória (4x)

206 SÓ EXISTE UM DEUS

Só existe um Deus
E o seu nome é Senhor,
É o Deus de Israel,
De Abraão, Isaque e Jacó.

O Deus Altíssimo
Que habita nas alturas,
Que é sempre adorado
Entre os querubins,
Que enviou Jesus por mim
E o ressuscitou.
E o fez Senhor nos céus e na terra
E pôs os inimigos sob seus pés.

Só existe um Deus
E o seu nome é Senhor,
É o Deus de Israel,
De Abraão, Isaque e Jacó.

Deus Santo, Fiel e Verdadeiro
Justo, sua glória enche a terra.

Nosso Deus é o Todo-Poderoso:
Abate os poderosos,
Levanta os abatidos,
E liberta os oprimidos.
A ele todos deem glória! (bis)

Aleluia! Aleluia!
Só ele é poderoso!
Aleluia!
Só ele é poderoso!
Aleluia! Aleluia!
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207 ELE É EXALTADO

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei.
Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus,
Glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus.

208 LEÃO DE JUDÁ

Ele é o Leão da Tribo de Judá.
Jesus tomou nossas cadeias
E nos libertou.
Ele é a rocha da nossa vitória,
Nossa força em tempos de fraqueza,
Uma torre em tempos de guerra.
Oh! a esperança de Israel.

209 NOSSO GENERAL

Pelo Senhor marchamos sim
O seu exército poderoso é,
Sua glória será vista
Em toda a terra.
Vamos cantar o canto da vitória
Glória Deus vencemos a batalha
Toda arma contra nós perecerá.

O nosso general é Cristo,
Seguimos os seus passos,
Nenhum inimigo nos resistirá. (bis)

Pelo Messias marchamos sim
Em sua mão a chave da vitória
Nos leva a possuir
A terra prometida.

210 MANTÉM ESTA CHAMA

Senhor, mantém esta chama acesa
E não a deixes apagar.
La, la, la, la, la, la    (bis)

Permite que queime tudo
Que não queres que esteja em mim;
Deixa somente permanecer
O que vem de ti, Senhor.
La, la, la, la, la, la.

211 CAIAM POR TERRA

Caiam por terra agora
Os inimigos de Deus
E, seja estabelecida a Casa do
Senhor  (bis)

O Senhor é Deus que salva,
Que cura e santifica;
Ele tem nos dado nova vida.
Ele tem nos dado um novo cântico,
Um novo espírito
Com nossos lábios vamos 
proclamar. (bis)

212 PODES REINAR

Senhor eu sei que é teu este lugar,
Muitos querem te adorar,
Toma tu a direção.
Vem, ó Santo Espírito,
Os espaços preencher,
Reverência a tua voz vamos fazer.

Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim,
Teu poder teu povo sentirá.
Que bom, Senhor, saber
Que estás presente aqui.
Reina, Senhor, neste lugar!

Visita a cada irmão, ó meu Senhor,
Dá-lhes paz interior
E razão pra te louvar.
Desfaz toda a tristeza,
Incerteza e dissabor,
Glorifica o teu nome, ó meu Senhor!
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213 O REINO DE DEUS

O reino de Deus
Não é firmado em obras
Feitas por homens quaisquer;
Não tem sua base em ouro ou poder
E nem tão pouco em saber;
Não é feito de comidas e bebidas
Mas sim de muitas vidas
Que se tornaram filhos de Deus (3x)
Em Jesus!

O reino de Deus
É de paz e justiça
E alegria no Espírito Santo;
O reino de Deus é o amor,
É o poder da Palavra, é o louvor,
É a vitória, é a vida em Jesus (2x)
O reino é a cruz!

214 TUA GRAÇA ME BASTA

Eu não preciso ser reconhecido 
por ninguém
A minha glória é fazer com que
conheçam a ti.
E que diminua eu 
pra que tu cresças, Senhor, 
mais e mais.

E como os serafins que cobrem o
rosto ante a ti
Escondo o rosto pra que vejam tua
face em mim
E que diminua eu, 
pra que tu cresças Senhor, 
mais e mais.

No Santo dos Santos 
a fumaça me esconde
Só teus olhos me vêem
Debaixo de tuas asas
É o meu abrigo, meu lugar secreto
Só tua graça me basta
E tua presença é o meu prazer.

215 VIVENDO EM UNIÃO

Que bom é ver teu povo
Vivendo em união.
Que bom não ter barreiras
Separando a comunhão.
Pois sabemos, Pai,
Que quando assim vivemos
Tu ordenas sobre nós a tua bênção.

Que bom ver tua Igreja
Restaurada no amor.
E ver também que tu
A renovaste no louvor.
Por isso, ó Deus Pai,
Sem impedimento algum,
Adoramos ao teu Filho,
Que nos tem feito um.

Tem nos feito um só corpo
E um só espírito;
Como tu, ó Pai, e Cristo sois um. (bis)

216 QUE AMOR É ESSE

Eu estou em tua presença
Pra te adorar e te amar
Só de ver os teus olhos nos meus
Eu me rendo em total consagração

Que amor é esse, capaz de abrir mão
Do bem mais precioso 
que alguém pode ter
O seu próprio filho

Que amor é esse, 
não mediu sacrifícios
para me salvar e para restaurar
a minha vida por inteiro

Incomparável amor
Que incendiou meu coração
Amor que me transforma
E que me faz vencer

Que amor é esse, (6x)
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217 LOUVEMOS AO SENHOR

Louvemos ao Senhor (2x)
Adoremos no seu santo monte
Nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvemos ao Senhor,
Pois seu nome é Santo.

Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor
Excelso, Supremo
E mui digno de louvor.

Hosana, hosana,
Hosana ao nosso Rei! (bis)

Cristo é a nossa vida,
O motivo do louvor,
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte,
Pra vivermos sua vida;
Nos trouxe grande salvação.

218 1 JOÃO 1.9

Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo
Para nos perdoar os pecados
E nos purificar de toda injustiça.

219 REI DAS NAÇÕES

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.

220 GRANDE É O SENHOR

Grande é o Senhor
E mui digno de louvor;
Na cidade do nosso Deus
Seu santo monte.
Alegria de toda terra.

Grande é o Senhor
Em quem nos temos a vitória,
Que nos ajuda contra o inimigo.
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 a terra e céu.

221 CONSAGRAÇÃO

Ao Rei dos reis consagro
Tudo o que sou
De gratos louvores transborda
O meu coração
A minha vida eu entrego
Nas tuas mãos meu Senhor
Pra te exaltar com todo o meu amor
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores
Pois tu és altíssimo

Celebrarei a ti ó Deus com meu viver
Cantarei e contarei as tuas obras
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar
E todo o ser que neles há

Toda terra celebra a ti
Um cântico de júbilo
Pois tu és o Deus criador (bis)

Celebrarei ...

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus.   (bis)
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222 REINA HOJE

Os reis da terra se prostrarão
Ante a ti, Senhor
Sim, os poderosos virão a ti
E confessarão o teu poder, Senhor 
                                                    (bis)
Não apenas de palavras, reina hoje
Reina hoje, reina hoje
Entre nós, o Senhor!

223 JESUS É A ALIANÇA

Jesus é a aliança
Entre você e Deus
Jesus é a aliança
Entre você eu

Hoje ele te chama para renovar
Hoje ele te chama parta restaurar
Hoje ele te chama para dele derramar

Firmada está a aliança 
Em nossos corações
Jesus derramou seu sangue 
E nos uniu ao Pai.

224 MEU PRAZER

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos (bis)

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver (bis)

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 (bis)
Onde flui o amor
Ministrando o louvor (2ª vez)

225 CELEBRAI

Celebrai a Cristo, celebrai (4x)

Ressuscitou, ressuscitou,
Ele vive para sempre!          (bis)

Vamos celebrar! (3x)
Ressuscitou meu Senhor!  (bis)

226 O MEU LOUVOR

O meu louvor é fruto
Do meu amor por ti, Jesus
De lábios que confessam o teu nome
É fruto de 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 cadeias
Venham me prender
Ainda que os homens
Se levantem contra mim
Meus lábios não fecharão
Pra sempre hei de te louvar!

227 TRONO DE LOUVOR

Jesus, te entronizamos
Declaramos que és Rei.
Tu estás no meio de nós
Te exaltamos com louvores.  (bis)

A ti fazemos um trono de louvores (3x)
Ó, ó, vem Jesus e toma o teu lugar (2x)
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228 A VITÓRIA

A vitória é daquele
Que o contemplar
Ao Cordeiro, Cristo,
Leão da tribo de Judá
Que foi morto e com seu sangue
Pode então comprar
Homens que com ele
Sobre a terra vão reinar

A vitória é daquele que o adorar
Ao seu lado,
No seu trono se assentará
Se a Jesus seguir
E for por onde ele andar
No seu monte santo
Um novo canto entoará

A vitória do Senhor é certa, aleluia!
Com o sopro de sua boca,
Sim destruirá
O inimigo, Anticristo
Que não resistirá
Jesus Cristo Rei, dominará!

229 VIDA EM CRISTO

Cristo vive em mim, aleluia,
Cristo vive em mim, aleluia,
Oh! que maravilha é,
Que Cristo vive em mim.

Cristo vive em ti,...

Cristo vive em nós,

Cristo vive em mim, aleluia,
Cristo vive em ti, aleluia,
Oh! que maravilha é,
Que Cristo vive em nós.

230 EU TE QUERO

Eu te quero mais do que o ouro
Eu te quero mais do que os tesouros
Eu te quero mais do que 
a minha vida Senhor
Te desejo mais do que mil bençãos
meu anseio é agradar teu coração
Outro bem não possuo 
além de ti Senhor

Tu és a porção da minha herança
És o bem maior pra mim
O meu coração não pode mais 
Viver sem o teu grande amor

Meu anseio és tu Jesus...

231 VOCÊ TEM VALOR

Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você alguém
Tão importante para Deus
Chega de ficar sofrendo
Angústia e dor
Nesse seu complexo inferior
Dizendo às vezes que não é ninguém
Eu venho falar do valor que você tem
                                                           (2x)

Ele está em você
O Espírito Santo se move em você
Fazendo gemidos 
inexprimíveis, Inexprimíveis
Aí você pode então perceber
Que pra ele Há algo importante 
em você
Por isso levante e cante
Exalte ao Senhor!
Você tem valor:
O Espírito Santo se move em você
Você tem valor.
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232 ALTO PREÇO

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo 
Eu fosse um, meu irmão
Quando Jesus derramou sua vida
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim
Ele pensava em nós.    (bis)

E nos via redimidos por seu sangue
Lutando o bom combate do Senhor
Lado a lado trabalhando
Sua igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor

E na força do Espírito Santo
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor
E por mais que as trevas militem
E nos tentem separar
Com nossos olhos em Cristo
Unidos iremos andar

233 LOUVAREI

Quero louvar-te
Sempre mais e mais (bis)
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

Aves do céu cantam para ti,
Flores do campo revelam teu poder,
Quero cantar, quero levantar
As minhas mãos a ti.

Quero amar-te .....

Quero servir-te .....

234 NO MEU CORAÇÃO

No meu coração, no meu coração,
Vem hoje entrar, ó Cristo.
Vem hoje entrar, sim, vem morar,
No meu coração, ó Cristo.

235 A VOZ DO SENHOR

Ouve-se a voz do Senhor
Ouve-se a voz sobre as águas
Troveja o Deus da glória
Troveja o Deus da glória

A voz do Senhor é poderosa
A voz do Senhor quebra os cedros
Sim o Senhor despedaça 
Os cedros do Líbano
Despede chamas de fogo
A sua voz é majestosa 
Sim o Senhor troveja sobre
As muitas águas

236 OS QUE CONFIAM NO SENHOR

Os que confiam no Senhor
São como o monte de Sião
Que não se abala,
mas permanece para sempre
Como em volta de Jerusalém
Estão os montes,
Assim o Senhor,
Em volta do seu povo.
Autoridade e poder
O domínio em suas mãos
Pois o Senhor é Deus,
O Senhor é Rei dos povos.
Cale-se diante dele a terra,
Dobrem os joelhos, ergam as mãos,
Pois o Senhor é Deus,
O Senhor é Rei dos povos.

237 MARAVILHOSO ÉS

Quão formoso és Rei do universo
Tua glória enche a terra 
E enche os céus.
Tua glória enche a terra
Tua glória enche os céus
Tua glória enche minha vida, Senhor

Maravilhoso é estar em tua presença
Maravilhoso é poder te adorar
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes
Maravilhoso é 
Te contemplar, Senhor!
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238 OFERTA DE AMOR

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar   (bis)

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, (bis)

Estar ao teu lado, Senhor.

239 CORPO E FAMÍLIA

Recebi um novo coração do Pai
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus!
Como fruto desse novo coração
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão.

Somos um corpo, 
e assim bem ajustado,
totalmente ligado, unido, 
Vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade, 
Expressando a glória do Senhor!
Uma família, vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.

Eu preciso de ti, querido irmão,
Precioso és para mim, querido
irmão! (bis)

240 PODER E HONRA

Poder e honra, louvor e glória,
Sejam ao Cordeiro de Deus.
Todos os povos, tudo o que existe,
Dobre-se diante de ti.

Toda língua confessará 
tua grande glória,
Todo joelho se dobrará em louvor.
Tu és exaltado, ó Deus,
E o teu reino jamais passará,
Cordeiro de Deus.

Teu reino será para sempre.
Glória ao Cordeiro de Deus!
Pois tua palavra é eterna.
Glória ao Cordeiro de Deus!

241 PAI EU TE ADORO

Pai, eu te adoro,
Minha vida te entrego,
Como eu te amo!

Jesus, eu te adoro,
Minha vida te entrego,
Como eu te amo!

Espírito, eu te adoro,
Minha vida te entrego,
Como eu te amo!

242 RENOVA-ME

Renova-me, Senhor, Jesus,
Já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor, Jesus,
Põe em mim teu coração,
Porque tudo o que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo o que há 
Dentro do meu coração
Necessita mais de ti.
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243 ACLAME AO SENHOR

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 o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei

Aclame ao Senhor 
Toda a terra e  cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem 
E rujam os mares
Ao som de teu nome

Alegre te louvo por teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre te amarei
Incomparáveis são tuas promessas 
Pra mim.

244 SALMO 19

Os céus proclamam
A glória de Deus
E o firmamento anuncia as obras 
Das suas mãos                             (2x)
Um dia discursa a outro dia
E uma noite revela                     
Conhecimento a outra noite     
Não há linguagem,     
Nem há palavras,    
E deles não se ouve nenhum som     
No entanto, por toda terra      
Se faz ouvir a sua voz                                  
E as suas palavras, 
E as suas palavras, 
E as suas palavras                   
Até aos confins do mundo

245 AO MEU REDOR

Há sempre alguém que não provou
O grande amor do meu Senhor.
Porém, eu sei, bem certo estou,
Que ele está sempre ao meu redor,
Pra me guiar.

Ao meu redor, Deus sempre está.
Ao meu redor, ao meu redor
Pra me guiar. 
Com seu amor, tão puro e bom,
Ele está sempre ao meu redor
Pra me guiar.

Posso perder, todos os meus bens,
E um bom amigo me faltar. 
Pode meu pai me abandonar,
Que ele está sempre ao meu redor
Pra me amparar.

Não sei contar, o que senti
Quando Jesus me redimiu.
Desde então, eu descobri
Que ele estará ao meu redor
Quando eu partir.

246 DOCE NOME

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.  (bis)

Jesus que doce nome.
Que transforma em alegria,
O meu triste coração.
Jesus, só o teu nome
É capaz de dar ao homem salvação.
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247 TEU POVO

É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz
Declarando que só tu és grande.
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.

248 NOME PODEROSO

O Nome de Jesus é Poderoso.
O Nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais doce, nome mais lindo,
Nome sublime,
É o Nome de Jesus.

O Nome de Jesus levanta os mortos.
O Nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais santo, Nome mais puro,
Nome bendito, é o Nome de Jesus.

249 ENTREGO A TI

Entrego a ti a minha oração,
Pois tu és Senhor,
Fonte de águas vivas 
Que há em mim,
És a minha esperança 
Eu descanso em ti.
Posso confiar,
Que a vitória está por vir.

Seguro estou em ti
Tu és o Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o grande EU SOU.
Eu ergo minhas mãos 
Preciso receber.
Tua Palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

250 ESTRELA DA MANHÃ

És a nossa Estrela da Manhã
O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz
Em tuas mãos está todo vencer
Resposta a todo aquele que clamar
A verdade é tua Palavra
Que não pode mentir
Por isso, estamos aqui (bis)

Te louvamos, ó Senhor!
Pelo teu imenso amor
Manifesta o teu perdão e poder
E, assim, vamos te adorar 
para sempre,
Pra sempre, ó meu Deus!

251 DIGNO DE GLÓRIA

Digno de glória e louvores
Levantemos nossas mãos 
e adoremos ao Senhor.   (bis)

Porque grande és tu
Maravilhas fazes tu 
Não há outro igual a ti (não, não há)
Não há outro igual a ti. (bis)

(Outra opção)
Digno de glória e honra
Levantamos nossas mãos
Pra o teu nome exaltar.

252 ALEGRA O TEU CORAÇÃO

Alegra o teu coração
E canta louvores a Deus.
Ele é fonte de todo bem,
Das bênçãos bem-vindas dos céus.

Canta, há vida em tua vida!
Canta, amor sem medida!
Canta, a luz que hoje brilha em ti!
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253 VEM, DERRAMA PAZ

Vem, derrama paz, 
vem, derrama bênção
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.

254 MAGNIFICAR

Magnificar o teu santo nome, 
que é belo!
Magnificar o teu santo nome, eterno
Para sempre, amém, 
Quero ser, para o teu louvor.
Sempre te adorar, 
Proclamando teu eterno amor.

Por tudo que tu és, aleluia!
Pela graça recebida lá na cruz,
Pelo gozo e pela paz, aleluia!
Pelo amor e pela vida de Jesus.

255 EXALTAI

Entrarei em tua presença 
Com sacrifícios de louvor.
Com canções, eu te exaltarei,
Bendito seja o Senhor!

Toda glória eu te darei,
Do pecado me livraste.
Agora, estou justificado.
Bendito seja o Senhor!

Exaltai, engrandecei seu nome!
Exaltai, ao Senhor louvai!
Exaltai, engrandecei seu nome!
A ele, sim, louvai!   (bis)

256 TEU AMOR

Teu amor por mim
É mais doce do que o mel.
Tua misericórdia é nova a cada dia.
É por isso que eu te louvo,
É por isso que eu te sirvo,
É por isso que eu te dou o meu amor.

257 AJUNTAMENTO

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 vem 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 
teu amor
Deus bendito Rei e Salvador
Deus bendito Rei e Salvador

258 DERRAMA

Derrama sobre mim
A tua unção, ó santo Deus!
Que o poder do Espírito Santo 
venha sobre mim,
Derrama sobre mim.

Virtude, vem sobre mim,
Tua nuvem de glória e poder.
A minh’alma se abre agora 
para o teu louvor.
Derrama sobre mim.

Vem, Senhor, tocar hoje em mim,
Enche o meu ser, com o teu mover.
Que o poder do Espírito Santo 
venha sobre mim,
Derrama sobre mim.
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259 VENTOS DE AVIVAMENTO

O meu coração tem anseio 
de ver tua glória
Enchendo a terra, como 
as águas cobrem o mar.
De ver se cumprindo na igreja 
a promessa que diz:
Aquele que crê, obras 
ainda maiores fará.
O muito, que nós temos visto, 
não passa de gotas
Diante daquilo que podes 
e queres fazer.

Oh! faz chover, Senhor!
Águas que reguem a terra,
Que façam brotar as sementes
Dos frutos de um avivamento.

Oh! faz chover, Senhor!
Atende o teu povo que clama,
Que anseia por ver o teu braço
Agindo com poder e graça 
em nossa nação.

260 ALIANÇA

Como é precioso, irmão, 
Estar bem junto a ti
E juntos, lado a lado, 
Andarmos com Jesus
E expressarmos o amor 
Que um dia ele nos deu.
Pelo sangue do Calvário 
Sua vida trouxe a nós.

Aliança, no Senhor, 
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras 
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, 
Pra te aceitar
E para te pedir: perdoa-me, irmão!

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

261 NÃO HÁ DEUS MAIOR

Não há Deus maior, 
não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande 
como nosso Deus! (bis)
Criou o céu, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o seu louvor, para o seu louvor.
Para o seu, para o seu, 
para o seu louvor.

262 ALEGRIA

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.
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263 TUDO QUE JESUS CONQUISTOU

Tudo que Jesus conquistou na cruz
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós
Tomamos posse, é nossa herança.

Toda vida, todo poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber.
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo. (bis)

264 NOVO CÂNTICO

Cantai ao Senhor um novo cântico,
Sua glória está no templo.
Ele é o Rei dos reis, o único Senhor.
Rendei-vos a ele!

Aleluia, glória a Deus! (bis)

Cantai ao Senhor um novo cântico,
Pois, se agrada em recebê-lo.
Toda criação cantai glória ao nosso 
Deus, rendei-vos a ele.

265 TEU NOME

Jesus, teu nome é vida, 
Jesus, teu nome é amor,
Jesus, teu nome quebra fortalezas,
Jesus, teu nome é paz.

Jesus, teu nome é cura,
Jesus, teu nome é poder,
Jesus, teu nome liberta os cativos,
Jesus, teu nome é paz.

Jesus, teu nome é Santo,
Jesus, teu nome é perdão,
Jesus, teu nome é sobre todo nome,
Jesus, teu nome é paz.

266 EU E A MINHA CASA

Eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor,
Em qualquer situação, 
na alegria ou na dor.
Eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor,
Não por obrigação, 
mas por amor.

Vou ensinar meus filhos, 
desde a mais tenra idade
Que sem Deus e sua palavra, 
não há felicidade.
E que vale mais viver a vida 
aos pés da Cruz.
Sim, vale a pena a vida com Jesus.
Por isso eu e a minha casa ...

267 SALVAÇÃO E GLÓRIA

  Aleluia! salvação e glória
Honra e poder 
pertencem ao nosso Deus   (bis) 

Canta aleluia, vem dar-lhe glória
   Levantai seu nome

Jesus é o Rei dos reis.         (bis)

268 TU ÉS SOBERANO

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem,
Tu és tremendo.

E apesar dessa glória que tens,
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande
Eleva-me, amarra-me a ti
Tu és tremendo.
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269 DOCE COMUNHÃO

Como é doce a comunhão
Dos remidos do Senhor. (bis)
Comunhão contigo, sim
Da Igreja, ó Senhor.
Expressão da tua graça
E teu amor

270 FAMÍLIA DE DEUS

Se caminhas na vida 
sempre na contramão      
E se andas sem rumo, 
sem achar a razão,
Meu amigo é fácil 
encontrar solução:
Precisas fazer parte 
da família de DEUS. 

Vem entrar agora 
na família de DEUS (3x)
Precisas fazer parte 
da família de DEUS.

Quando Cristo nasceu, 
a esperança nos deu;
E a cada um dos seus, 
perdão ele ofereceu
E essa fé em Jesus 
me fez herdeiro dos céus;
E assim fazemos parte 
da família de DEUS.

É tão simples a vida 
e não há confusão:
Terás a certeza 
de real salvação,
Se aceitares a Cristo, 
hoje, em teu coração
Serás, então, um membro 
da família de DEUS.

Meu amigo vem (3x)
Precisas fazer parte 
da família de Deus.

271 A MINHA DELÍCIA

Rios de águas
Correm dos meus olhos
Quando não guardo a tua Lei
Teus mandamentos,
Os teus preceitos,
São perfeitos, eu sei

Teu estatuto é a minha canção,
A alegria do meu coração!
Sou peregrino na terra,
Tua palavra não esquecerei
A minha delícia é a tua Lei!

272 ESSA PAZ

Essa paz que eu sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Essa paz que eu sinto em minh’alma
É porque eu amo ao meu Senhor

Não olho as circunstâncias,
não, não, não
Olho seu amor             (bis)
Não me guio por vistas
Alegre estou

Esse gozo que eu sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Esse gozo que eu sinto em minh’alma
É porque eu sigo a quem é fiel

Ainda que a terra não floresça
E a vide não dê o seu fruto
E ainda que os montes se lancem ao mar
Ou que a terra trema, hei de confiar

Aleluia, glória, aleluia
Glória, aleluia, ao meu Senhor
Aleluia, glória, aleluia
Glória, aleluia ao Senhor.
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273 DE TODAS AS TRIBOS

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 o 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.

274 VEM, ESTA É A HORA

Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.
Vem.

Toda língua confessará o Senhor.
Todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a ti escolher,
O tesouro maior terá

275 BRILHA JESUS

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
Faz transbordar sobre os povos 
Tua graça e perdão
Vem ordenar que haja luz, ó Senhor.

Eis me achego ao teu trono incrível
O 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 nossa face
Cada dia, de glória em glória,
Mostra sempre a tua história
Brilha em mim, brilha em mim.

276 TOCOU-ME, JESUS

Algemado por um peso
Oh! quão triste eu andei
Até sentir a mão de Cristo
Não sou mais como eu era, eu sei

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração
Quando o Senhor Jesus me tocou
Livrou-me da escuridão.

Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor,
Tenho achado paz e vida;
Pra sempre cantarei em seu louvor.
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277 NÃO VOU FICAR SOZINHO

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

Ah! Eu sou feliz!
Agora vou cantar
Pois contente estou
Com meu salvador
Feliz agora então eu viverei

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

278 EMANUEL

Emanuel, Emanuel!
Seu nome é Emanuel.    (bis)

Senhor Jesus, Senhor Jesus!
Seu nome é Senhor Jesus. (bis)

Emanuel...

279 TE AGRADEÇO

Por tudo o que tens feito
Por tudo que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor

Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, te agradeço.

280 A ALEGRIA DA MINHA ALEGRIA

Ó, Senhor, tu me cingiste de alegria
Ó, Senhor, tu me ungiste de alegria
Pois tu és a alegria da minha alegria
Minha força é a tua alegria

Eu te louvarei saltando de alegria  
Eu te servirei, Senhor, com alegria
Pois tu és a alegria da minha alegria
Minha força é a tua alegria

     
Mesmo quando estiver atribulado
Mesmo quando estiver sendo provado
Tu serás a alegria da minha alegria
Minha força é a tua alegria

Ser cristão é aprender a viver contente
É se alegrar de um modo diferente
Pois tu és a alegria da minha alegria
     
(Minha força é a tua alegria)2x

281 SEU NOME É

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 seu nome
O Messias esperado, 
raiz de Davi, o amado,
O cordeiro imaculado
Santo é o seu nome

Todo louvor, honra e poder
Glória e majestade 
ao soberano Rei dos reis.
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282 AMOR PREVALECIDO

Se fosse por mim, vivendo assim
Eu não chegaria a nada
Mas pelo amor de Jesus 
prevalecido na cruz
Em minha vida derramada
Bem sei que sou feliz
E infeliz foi quem não o encontrou
Venha, meu irmão, conheça a 
Cristo e seu amor

Te espero no próximo louvor

283 JARDIM DE ORAÇÃO

O jardim onde Cristo me espera
É lugar de delícia e de paz
A certeza de sua presença
Dá-me vida feliz e eficaz

Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde Cristo me vem esperar;
Perto dele estarei
E contente serei
De minha alma a seus pés derramar

No jardim onde Cristo me espera,
Eu deponho meus males e dor;
E por bênçãos de Deus confortado,
Dou louvores ao meu redentor

No jardim onde Cristo me espera,
Quer também te acolher, meu irmão
Vem fluir a incessante bondade
Que promana do seu coração! 

Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde as flores são graça e poder;
Onde Cristo, o Senhor,
Abre as portas do amor,
Eu me sinto feliz em viver!

284 DOCE ESPÍRITO

Há um doce Espírito aqui
Já posso sentir o seu poder
Inundando o meu viver
Transformando corações
Há um doce Espírito aqui.   (bis)

Sopra Santo Espírito de Deus
Tenha liberdade entre nós
Inundando o meu viver
Transformando corações
Sopra Santo Espírito de Deus.

285 PÃO DA VIDA

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 nossas maldições
Ele sofreu para que 
tivéssemos perdão
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!
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286 CARVALHOS DE JUSTIÇA

O Espírito do Senhor Deus 
está sobre mim
Porque o Senhor me ungiu 
a levar boas novas 
aos quebrantados
E enviou-me a curar 
os quebrantados de coração
E a livrar todos os cativos
E a por em liberdade 
todos os algemados
E apregoar o ano aceitável do Senhor
E o dia da vingança do nosso Deus
A consolar todos os que choram
E a pôr sobre os que 
em Sião de luto estão
Uma coroa ao invés de cinzas,
Óleo de alegria ao invés de pranto,
Vestes de louvor 
ao invés de espírito angustiado,
A fim de que se chamem
A fim de que se chamem
Carvalhos de justiça
Plantados pelo Senhor
Carvalhos de justiça
Plantados pelo Senhor
Para sua glória (2x)

287 ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Louvai a Deus. (bis)
Louvai a Deus, aleluia (3x)
Louvai a Deus.

288 PARA GLÓRIA DE DEUS

Todos terão que adorar
Príncipe e reis um dia

 Irão dobrar os seus joelhos   (bis)
Terão que confessar:
Jesus Cristo é o Senhor!

 Para glória de Deus, o Pai. (bis)
Pra glória de Deus, o nosso Pai.

289 DEUS DE AMOR

Tantas lutas, tantas dores
Num deserto pareço estar
Mas te entrego os meus temores
Sei que em ti, Senhor, posso confiar

Quero trazer à memória
Aquilo que me dá esperança   (bis)

Como é bom poder pertencer
A um Deus de amor
Como é bom poder confiar
Em tua fidelidade
Eu descanso em ti
Eu espero em ti
Eu te adoro, Deus de amor

Tantas lutas....

Em ti eu posso me alegrar
Com ousadia declarar
O Deus a quem eu sirvo
Nunca falhou e não falhará.

290 COM AMOR ETERNO

Mesmo que às vezes tenhas
Que passar por aflições
Sabe que eu venci o mundo
E assim como eu, te fiz vencedor
Se no vale, tu passares
Junto a ti eu estarei
E se no deserto andares,
Tua sombra eu serei
Seja no calor do dia
Ou se a noite fria está
Não temas, filho meu,
Minha mão te guardará

Com amor eterno eu te amei
Meu poder eterno eu te entreguei

Te dei a minha vida 
Com benignidade eu te atrai
Com meu próprio sangue eu te remi
Chamei-te pelo nome
Tu és meu.
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291 EU SÓ QUERO ESTAR

Eu só quero estar onde estás
Todo o tempo em tua presença
De longe eu não quero te adorar
Contigo eu quero ficar.
Eu só quero estar onde estás
Morar contigo eternamente
Oh! Leva-me ao lugar onde estás
Contigo quero ficar
Eu quero estar contigo
Vivendo em tua presença
Ceiar em tua mesa
Cercado por tua glória
Em tua presença eu desejo sempre estar
Eu só quero estar  (2x)
Com o Senhor
Oh! Meu Deus
Tu és minha força e minha canção
Quando fraco em tua presença
Me sustento em tuas mãos.

292 ROMPENDO EM FÉ

Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance 
De crescer um pouco mais
As montanhas e vales, 
Desertos e mares
Que atravesso me levam pra perto de ti.

Minhas provações não são maiores 
Do que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar,
Se diante de mim, não se abrir o mar
Deus vai me fazer andar 
Por sobre as águas

Rompendo em fé
Minha vida se revestirá do teu poder
Rompendo em fé
Com ousadia vou mover no sobrenatural
Vou lutar e vencer,
Vou plantar e colher,
A cada dia vou viver
Rompendo em fé.

293 DOU GRAÇAS

Dou graças de coração
Prostrado em adoração
Dou graças por Jesus
Meu Salvador

Porque sendo fraco hei de dizer
Eu sou forte no Senhor
Por tudo que ele fez na cruz, por mim
Porque sendo pobre hei de dizer
Eu sou rico no Senhor
Por tudo que ele fez na cruz, por mim
Dou graças.

294 PAI DE AMOR

Pai de amor gosto tanto de ti  (2x)
Te amo, te quero e prostrado te adoro
Pai de amor gosto tanto de ti

Meu Jesus, amoroso tu és  (2x)
Minh’alma já limpaste 
e o espírito enviaste
Meu Jesus, amoroso tu és.

Santo Espírito consolador  (2x)
Tu nos santificas e em nós sempre
habitas,
Santo Espírito, consolador.

295 CADA DIA COM CRISTO

Cada dia com Cristo
Tenho paz no coração
Cada dia com Cristo,
Ele dá consolação
Cristo salva e guarda
E para ele viverei
Cada dia com Cristo
Mais e mais feliz serei.
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296 O CHEIRO DAS ÁGUAS

Há esperança para o ferido
Como árvore cortada, marcado pela dor
Ainda que na terra envelheça a raiz
E no chão, abandonado 
O seu tronco morrer
Há esperança pra você

Ao cheiro das águas brotará
Como planta nova florescerá
Seus ramos se renovarão
Não cessarão os seus frutos
E viverá.

297 EU VEJO A GLÓRIA

Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui
A sua mão, o seu poder sobre mim
Os céus abertos 
Hoje eu vou contemplar
O amor descer neste lugar          (bis)

Eu quero ver agora o seu poder
A sua glória inundando o meu ser
Vou levantar as mãos e vou receber
Vou louvando o seu nome
Porque sinto o Senhor me tocar.

298 INCOMPARÁVEL

Tu não habitas em tendas
Nem em templos feitos por mãos
Eterno, Perfeito, Princípio e Fim
Acima das religiões,
Não há nada no céu,
Na terra ou no mar 
Semelhante a ti Senhor.
Tua imagem está revelada em nós,
Expressão do teu amor

Incomparável, Senhor tu és!
Tua voz ressoa como um trovão
E as nuvens são o pó dos teus pés
Incomparável, Senhor tu és,
Minh’alma está apegada a ti
Senhor, incomparável és!

299 FORMOSO ÉS

Senhor, formoso és,
Tua face eu quero ver
Pois quando estás neste lugar,
Tua graça invade-me

Acende a chama ó Pai,
Que uma vez brilhou
Vem limpar, brilhar, resplandecer
O meu primeiro amor.

300 POVO LIVRE

Nós somos o povo 
A quem Deus libertou
Verdadeiramente somos livres
Pois fomos comprados 
Por seu grande amor
Sim, Cristo nos resgatou   (bis)

Livrou-nos da mão do inimigo
E nos trouxe a um lugar de glória
Onde temos constante abrigo
Onde temos garantida a vitória

Tirou-nos do império da escuridão
E nos trouxe ao seu Reino de luz
Um Reino de paz, alegria e perdão
O qual nosso Rei é Jesus

301 TUDO ELE PODE

Pode Deus realizar,
Pode Deus realizar
Tudo o que ele prometeu!   
Pode Deus realizar,
Pode Deus realizar
Tudo o que ele te prometeu!

Creia no amor de Deus,
Creia em sua fidelidade
Creia em seu poder,
Tudo ele pode fazer!  (bis)

Ele quer te levantar, a tua vida liberar
Todas as tuas feridas, quer curar.
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302 PRA DEUS NÃO HÁ IMPOSSÍVEIS

Se vento contrário ou mesmo temporal
Te surpreender em pleno mar,
Maneja bem tua vela sem desanimar,
Crendo que Deus de tudo pode te livrar.

Pra Deus não há impossíveis
Eu creio sim!   (bis)
E o seu poder traz segurança até o fim.
Remove montes e abre até o mar,
Se for preciso pra te encorajar

Deus é fiel, de certo cumprirá.
Toda promessa que nos fez
Nem mesmo a morte poderá nos
derrotar,
Pois quem crê n’ele, mesmo morto
viverá.

Pra Deus não.....

303 FAZ CHOVER

Assim como a corça anseia por águas
Como terra seca precisa da chuva.
Meu coração tem sede de ti 
Rei meu e Deus meu.  (bis)

Faz chover, Senhor Jesus
Derrama chuva neste lugar
Vem com teu rio, Senhor Jesus
Inundar o meu coração.

304 NÃO VOU CALAR MEUS LÁBIOS

Não vou calar meus lábios, vou profetizar
Manifestar a graça,
Abençoar a quem Deus quer libertar
                                                        (bis)

Sobre tua vida, vou profetizar
Nenhuma maldição te alcançará
Sei que Deus tem pra ti um manancial
Cujas águas nunca faltarão
Sei que Deus tem pra ti um manancial
Cujas águas nunca secarão

305 RAZÃO DE VIVER

Jesus Cristo é o motivo
Da minha canção
Outra razão eu não tenho
Para cantar
A melodia vem d’ele
A minha vida está em Deus
Jesus Cristo é o motivo
Da minha canção
Muitas razões para viver
Muitas razões para morrer
Muitas razões para dar amor
Nem sempre se sabe os porquês
A vida passa com rapidez
Cada momento aproveitarei
Para dar minhas canções
Oferecer minhas orações
Entregar minha vida inteira
A quem tudo me dá.

306 ELE É PODEROSO

Jesus Cristo, poderoso és
Pra tornar completo todo meu viver
Jesus Cristo, poderoso és
Pra soluções trazer ao meu sofrer

Jesus Cristo, poderoso és
Pra me fazer bem mais do que sonhei
Jesus Cristo, sei que tens poder
De em mim fazer cumprir-se teu querer

307 EU NAVEGAREI

Eu navegarei no oceano do Espírito
E ali adorarei ao Deus do meu amor 
                                                      (bis)
Espírito, Espírito, 
Que desce como fogo
Vem como em pentecostes, 
E enche-me de novo  (bis)

Eu adorarei ao Deus da minha vida
Que me compreendeu, 
Sem nenhuma explicação.  (bis)

Espírito, Espírito....
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308 DEUS FORTE

Ó Deus, tu és o meu Deus forte
O Grande El-Shaddai
Todo poderoso, Adonai
Teu nome é Maravilhoso
Conselheiro, Príncipe da Paz
Yeshua Hamashia, Deus Emanuel

O Pastor de Israel, o Guarda de Sião
A Brilhante Estrela da Manhã
Jesus, teu nome é precioso
Meu Senhor e Cristo
O nome sobre todos pelo qual existo

Jireh, o Deus da minha provisão
Shalom, o Senhor é a minha paz
Shamah, Deus presente sempre está
El-Elion, outro igual não há

Jeovah Rafa, meu Senhor
Que cura toda dor
Tsidkenu Yaveh, minha justiça é
Elohim, Elohim Deus
No controle está meu Deus
Tudo governa

309 SEU PLANO - MEU!

Deus tem um plano em cada criatura
E aos astros ele dá o céu
E a cada rio, ele dá um leito
E um caminho para mim traçou.

A minha vida, eu entrego a Deus
Pois o seu Filho entregou por mim,
Não importa onde for, 
Seguirei meu Senhor.
Sobre terra ou mar, 
Onde Deus mandar, irei.

Em seu querer encontro paz na vida
E bênçãos que jamais gozei
Embora venham lutas e tristezas
Tenho fé que Deus me guiará.

A minha vida, ....

310 BARNABÉ

Não fica bem a gente passar bem 
e o outro carestia
Ainda mais quando se sabe o que fazer 
e não se faz
Como fruto do amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Vendeu um homem o que tinha e repartiu

Era o seu nome Barnabé, 
natural de Chipre
Também chamado de 
José das Consolações
Homem bom e piedoso 
cheio de fervor e fé
Homem de Deus.

Quando Saulo converteu-se a Cristo 
lhe faltou amigo,
Alguém que fosse companheiro,
Fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Foi um homem procurá-lo
Dando-lhe a mão.

Quando a Igreja se espalhou 
por todo o canto que havia
Providência, sim por mão de Deus 
chegou a Antioquia.
Precisando de um pastor de almas,
Mesmo de um pastor de homens
Foram procurar aquele que qualificou.

311 MINHA LUZ

O Senhor é a minha luz
E a minha salvação;
A quem temerei ? (2x)  (bis)

O Senhor é o meu refúgio e paz;
A quem então eu preciso temer ?

O Senhor....
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312 EU TE LOUVAREI

És tu única razão 
Da minha adoração, ó Jesus.
És tu única esperança 
Que anelo ter, ó Jesus.
Confiei em ti, fui ajudado.
Tua salvação tem me alegrado
Hoje há gozo em meu coração
Com meu canto te louvarei

Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei, meu bom Jesus (bis)

Em todo tempo te louvarei.
Em todo tempo te adorarei.
Eu te louvarei...

313 O REI ESTÁ VOLTANDO

O mercado está vazio
Seu trabalho já parou
O martelo dos obreiros
Seu barulho já cessou
Os ceifeiros lá no campo
Terminaram seu labor
Toda terra está em suspense
É à volta do Senhor.

O Rei está voltando  (bis)
A trombeta está soando
O meu nome a chamar
O Rei está voltando  (bis)
Aleluia, Cristo vem me buscar.

Vou com a multidão subindo,
Ouço o coro angelical,
Todo céu está se abrindo

Num bem vindo sem igual.
Como som de muitas águas
Nós ouvimos ecoar,
Aleluias ao Cordeiro,
Nós voltamos para o lar.

314 AQUELE QUE ME AMA

Aquele que tem os meus mandamentos 
E os guarda
Este é o que me ama (bis)

Aquele que me ama 
é amado por meu Pai
E eu também o amarei
E me manifestarei a ele

Aquele que tem os meus mandamentos 
e os guarda
Este é o que me ama. (bis)

315 CADA INSTANTE

Cada instante, contigo, Jesus,
Que passo a teus pés,
Eu sou mais feliz!

Cada instante, contigo, Senhor,
É paz em minha alma,
Suave harmonia,
No teu grande amor
É paz em minha alma,
Suave harmonia,
No teu grande amor. (bis)

316 CAMINHANDO VOU

Caminhando vou à Canaã (3x)
Glória a Deus
Caminhando vou à Canaã

Se você não vai, não impeça a mim (3x)
Glória a Deus
Caminhando vou à Canaã

Jesus já foi, eu vou também (3x)
Glória a Deus
Caminhando vou à Canaã.
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317 CANTA AGORA

Canta agora mesmo a Cristo
Canta uma canção de amor
Canta na tempestade
Sob o céu de esplendor
Canta as bênçãos desta vida
Canta agora mesmo e então
Canta bem cedo, canta na lida
Canta até na escuridão!

Meu coração canta de alegria
Doce melodia, suave harmonia
Meu coração canta de alegria
Melodia de amor.
Salvador amado,
Cristo, meu Jesus, aleluia.
Nome santo e honrado
Que nos guia sempre à luz.

318 CONTENTE ESTOU

Contente estou
No meu coração
Ao céu eu vou
Esta é minha canção
Oh! Aleluia, oh! Aleluia
Ao céu eu vou
Esta é minha canção.

319 CONSAGRAÇÃO

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 dá!

Seja a 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!

320 CRISTO É REALIDADE

Cristo é realidade, 
Cristo é realidade
Ele não é sonho, 
Ele é real. (bis)

Ele é a paz, o amor,
A alegria e a vitória
Estou falando de Jesus Cristo!

321 ESTAMOS MUITO ALEGRES

Estamos muito alegres
Jesus está aqui
Sentimos muito amor
Sentimos união
Sentimos que Jesus
Está aqui em nosso meio,
Por isso temos paz no coração. (bis)

322 GOZO EM JESUS

Gozo eu tenho em Jesus
Gozo eu tenho em Jesus
Meu coração, alegre está
Porque Jesus me valerá.

323 LINDO PAÍS

No mundo a gente chora de tristeza
No mundo a gente ri pra não chorar
O mundo não conhece o que é amor
O mundo não conhece o que é paz.

Há um lindo País
Onde existe amor
Onde não há guerras e nem dor

Quando a gente tem o Salvador
E recebe dele a salvação
A felicidade vem morar
Para sempre em nossos corações

Vivo na esperança
De ter um novo lar
E junto de Jesus ali morar.
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324 ESTA É A CANÇÃO

Esta é a canção
De quem tristezas não tem, não!
Que vive alegre
E nunca está entregue 
à dor de uma paixão

Que odeia a guerra, entretanto a beleza
do céu e da terra vive a contemplar
E que deseja que você também seja
Feliz toda a vida e o convida a cantar

Vem, vem, vem cantar:
Esta alegre canção, vem,
Entre na roda, choro saiu de moda 
É alegria que vem.

Mas não se torture, 
pois não há quem ature
Ao lado de gente tristonha a ficar
A vida é linda e será mais ainda
Ao ver que você está sorrindo a cantar.

325 QUERO ACORDAR CANTANDO

Pode a tristeza durar até ao anoitecer
 Mas a alegria, ela vem,    (bis)

Ao amanhecer,
Quero acordar cantando,
Quero acordar cantando
E louvando ao meu Senhor        (bis)

326 SE COMEÇARMOS A ORAR

Se começarmos a orar
Esse templo treme
Se começarmos a orar
Salvaremos vidas
Elias orou,
E o fogo desceu
Daí glória a Deus
Josué orou e o sol parou.

327 VIDA REAL

Sempre melhorando (2x)
Sempre melhorando no Senhor
Sempre melhorando
Sempre melhorando no Senhor.

Cristo é minha vida real (2x)
Cristo é minha vida real
Sempre melhorando no Senhor.

328 HÁ UM RIO

Há um rio que corre do Trono de Deus,
A morada do Todo Poderoso.           (2X)

Que nos guarda, que nos cura,
Que alegra o nosso coração.            (2X)

Sê exaltado e bendito
  Para sempre, oh! Senhor!        (2X)

329 LOGO DE MANHÃ

Logo de manhã quero te buscar,
Tua voz ouvir, teu amor sentir
Estender as mãos para te louvar,
Derramar meu coração sobre o teu altar.

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 for,
Te adorarei, te darei louvor
Mesmo escura a noite,
Brilha a tua luz;
Em teus braços eu descanso,
Meu Senhor Jesus.
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330 TEUS OLHOS

Teus olhos revelam que eu
Nada posso esconder
Que não sou nada sem ti,
Oh! fiel Senhor
Tudo sabes de mim,
Quando sondas o meu coração
E tudo podes ver, bem dentro de mim

Leva minha vida, a uma só verdade
Que quando me sondas, 
nada posso ocultar

Eu sei, que a tua fidelidade
Leva a minha vida mais além
Do que eu possa imaginar
Eu sei que não posso negar
Que os teus olhos sobre mim
Me enchem da tua paz

331 CONHECEREI

Mergulhar em teu ser
Encontrar-me contigo
Meu maior prazer
Ser teu amigo
Ouvir tua voz
As batidas do teu coração
Fala, Senhor,
Ensina-me a tua canção (bis)

Conhecerei e prosseguirei
Em conhecer-te, Senhor
Me lançarei com tudo o que sou
Nas profundezas do teu imenso amor

Te amarei com meu coração
Com todas as minhas forças
E cantarei louvores
A ti, meu Deus, meu Redentor

332 SEGURA NA MÃO DE DEUS

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar:
Segura na mão de Deus e vai!
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar:
Segura na mão de Deus e vai!

Segura na mão de Deus    (Bis)
Pois ela te sustentará
Não temas, segue adiante,
E não olhe para trás.
Mas segura na mão de Deus e vai.

Se a jornada é pesada
E te cansa a caminhada:
Segura na mão de Deus e vai!
Orando, jejuando,
Confiando e confessando.
Segura na mão de Deus e vai!

O Espírito do Senhor
Sempre te revestirá.
Segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu
Que jamais te deixará.
Segura na mão de Deus e vai.

333 SEJA ENGRANDECIDO

Seja engrandecido
Ó Deus de minha vida
Tu és o Deus de minha salvação
És a minha rocha, a minha segurança
Mus lábios sempre te exaltarão

Aleluia, te louvo
Pois sei que sobre tudo és Senhor (2x)

Aleluia (3x), louvemos ao Senhor.



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 60

334 AMIGO DE DEUS

Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do seu amor
Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber
A grandeza do poder
De Jesus meu Bom Pastor

335 CRISTO MARAVILHOSO

Ó Cristo, quão maravilhoso és.
Tua beleza e glória não tem par.
Quero adorar-te,
Estar sempre aos teus pés.
E a ti Senhor a primazia dar.

336 O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI

O Espírito de Deus está aqui
Operando em nossos corações
Trazendo sua vida e poder
Ministrando sua graça e amor

Os feridos de alma são curados
Os cativos e oprimidos livres são
Os enfermos e doentes são sarados
Pois o Espírito de Deus está aqui     (bis)

Pai, eu quero contemplar
Tua glória e majestade
Pai, eu quero te adorar
Em espírito e em verdade
Não apenas no átrio ou no santo lugar
Eu quero te entronizar entre os querubins

Oh! Leva-me à sala do trono
Pelo novo e vivo caminho
Pelo sangue de Jesus 
Eterno, sumo sacerdote
Oh! Leva-me à sala do trono
Pra te adorar, Senhor
Oh! Leva-me à sala do trono
Pra te adorar, Senhor
Pra te adorar, Senhor

337 REINA EM MIM

Sobre toda a terra tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr do sol,
Uma coisa só meu desejo é,
Vem reinar de novo em mim

Reina em mim com o teu poder,
Sobre a escuridão, 
sobre os sonhos meus;
Tu és o Senhor de tudo que sou;
Vem reinar em mim, Senhor!

Sobre o meu pensar,
Tudo o que eu alar,
Faz-me refletir a beleza que há em ti,
Tu és para mim, mais que tudo aqui;
Vem reinar de novo em mim.

338 DEUS CUIDA DE MIM

Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha  aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim 
  Na sombra das suas asas
Deus cuida de mim, 
  Eu amo a sua casa

 E não ando sozinho, 
  Não estou sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim. (bis)

Se na vida não tem direção
E preciso tomar decisão
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha  aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.
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339 OLHOS DO CORAÇÃO

Abre os olhos do meu coração  (2x)
Quero te ver, quero te ver Senhor!

Exaltado e bem alto
Brilhando a luz da tua glória,
Derrama teu amor e poder
Pois Tu és Santo, Santo, Santo.

Santo, Santo, Santo  (3x)
Quero te ver Senhor.

Quero te ver,  (2x)
Quero te tocar,
Quero te abraçar,
Quero te ver.

340 QUEM É DEUS

Quem é Deus acima do Senhor?
E quem é rocha como o nosso Deus?
É força e proteção
Ele é a fonte de liberdade
Pra quem confia em Jesus.

Quem é Deus acima do Senhor?
E quem é rocha como o nosso Deus?
Me treina pra lutar
Me mostra onde devo eu andar
Glórias ao nome do Senhor.

341 PRIMEIRO AMOR

Quero voltar ao início de tudo,
Encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos e valores,
Eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho,
Volver às primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor.
Me arrependo, Senhor.
Me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar ao primeiro amor,
Ao primeiro amor!
Eu quero voltar a Deus!

342 MILAGRE

Posso crer que em minha vida
O milagre vai acontecer
Posso ver as promessas
Sendo liberadas sobre mim
Sendo liberadas sobre mim

Hoje o meu milagre vai chegar
Eu vou crer, não vou duvidar
O preço que foi pago ali na cruz
Me dá vitória nesta hora

Tua morte, tua cruz, teu sangue
Derramado no calvário
Está selado, foi consumado
Vivo, hoje livre do pecado
Vivo as promessas dos milagres

Me dá vitória
Nesta hora.

343 CANTAREI TEU AMOR

Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração
Deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer,
Levantarei as minhas mãos,
O teu amor me alcança
E me faz louvar-te!

Cantarei teu amor pra sempre,
Cantarei teu amor pra sempre!

Meu coração exulta,
De alegria eu canto
Se o mundo conhecer a ti
Ele se encherá com a tua alegria!
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344 QUERO TE VER

Abra os olhos do meu coração (2x)
Eu quero te ver, Senhor,
Exaltado e bem alto.
Brilhando na luz da tua glória
Derrama teu amor e poder
Pois Tu és Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo (2x)
Eu quero te ver, Senhor.
Eu quero te tocar, eu quero te abraçar,
Eu quero te ver.

345 PRECISO DE TI

Preciso de ti, preciso do teu perdão
Preciso de ti, quebranta meu coração
Como a corça anseia por águas 
Assim tenho sede
Como terra seca assim é a minh'alma
Preciso de ti.

Distante de ti Senhor não posso viver
Não vale a pena existir
Escuta o meu clamor 
mais que o ar que eu respiro
Preciso de ti

Não posso esquecer 
O que fizeste por mim
Como alto é o céu, 
Tua misericórdia é sem fim
Como um pai se compadece dos filhos 
Assim tu me amas
Afasta as minhas transgressões
Preciso de ti.

E as lutas vêm tentando me afastar de ti
Frieza e escuridão procuram me cegar
Mas eu não vou desistir, ajuda-me Senhor,
Eu quero permanecer contigo até o fim.

346 MARCA DE CRISTO

Nenhum só plano teu Senhor 
Deixará de se cumprir
Que tua palavra diz a respeito 
De mim jamais irá cair.

Toda a criação espera, 
Ver tua glória em nós brilhar
Nisto eu empenho a minha vida
Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar.

Eu tenho a marca de Cristo em mim
Em meu coração, está escrito o seu
nome
Seguir os seus passos, é o desejo
meu
E corresponder ao chamado de Deus.

Eu tenho a marca de Cristo em mim
Prossigo vencendo como ele venceu
Persigo o destino escrito pra mim
De herdar o seu Reino andando em
vitória
E correspondendo ao chamado de Deus.

Na minha fraqueza 
Me fortaleci na tua presença, Senhor
Na tua Palavra encontro poder
Pra ser mais do que vencedor.

347 NÃO TENHAS SOBRE TI

Não tenhas sobre ti
Um só cuidado, qualquer que seja
Pois um, somente um, 
seria muito para ti.

É meu, somente meu, todo trabalho,
E o teu trabalho é descansar em mim.

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim
Confia de todo coração.
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348 PERTO QUERO ESTAR

Perto quero estar
junto aos teus pés
Pois prazer maior não há
que me render e te adorar

Tudo o 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.

349 GRANDE AMIGO

Conheci um grande amigo,
Ele é Filho de Deus Pai,
O seu nome é Jesus Cristo,
N’ele a gente pode confiar.   (bis)

Jesus, Jesus,
N’ele a gente pode confiar.  (bis)

Você só pode ser feliz
Tendo Jesus no coração.   (bis)

350 TUDO O QUE QUERO

Tudo o que quero está em ti
Toda a minha vida eu te entrego
Pois não há outro além de ti
Tudo o que eu possa conquistar
Não se compara a tua presença
Nem ao prazer de te adorar

Dias vêm, dias vão e em meu coração
Só aumentam o desejo de te encontrar.
Agradecido eu sou pelo que já recebi
Mas não estou satisfeito eu quero mais.

351 SOU DO MEU AMADO

Sou do meu amado e ele é meu
Sou do meu amado e ele é meu
A minha alma anseia por ti.

Não quero mais voltar atrás,
Quero ser santo como Tu és,
Caminhar na tua direção.
Seguir os teus passos, ouvir a tua voz,
Saber o que está em teu coração.

Quero estar, contigo estar.
Quero ver a tua glória, Senhor.
A minha alma anseia por ti
Teu olhar no meu olhar,
O teu brilho brilhando em mim, Senhor!
A minha alma anseia por ti!

352 DEUS DE PROMESSAS

Sei que os teus olhos
Sempre atentos permanecem em mim,
E os teus ouvidos
Estão sensíveis para ouvir meu clamor;
Posso até chorar.
Mas a alegria vem de manhã
És Deus de perto, também de longe,
Nunca mudaste,
Tu és fiel!

Deus de aliança,
Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Mas tua palavra vai se cumprir.

Posso enfrentar o que for,
Eu sei quem luta por mim,
Seus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está
Nas mãos do Grande Eu Sou!

Meus olhos vão ver o impossível
acontecer...
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353 DEUS É FIEL

Sim, Deus é fiel
Para cumprir toda palavra dita a mim
Deus é fiel, Deus é fiel
Sim, Deus é fiel
Para cumprir toda promessa feita a mim
Deus é fiel, Deus é fiel

Eu não morrerei
Enquanto o Senhor não cumprir em mim
Todos os sonhos 
Que ele mesmo sonhou pra mim
Eu quero viver em santidade e adoração
Pois é só dele, somente dele 
O meu coração.

354 VIM PARA ADORAR-TE

Luz do mundo vieste à terra
Para que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te,
Quero contigo 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
Por amor pobre se fez

Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz  (2x)

355 DÊ UM SORRISO SÓ

Dê um sorriso só, sorriso aberto sim
Sorriso certo, cheio de amor. (2x)

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

356 DEUS, SOMENTE DEUS

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.

Deus, somente Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação,
Se erga para dar
Louvor somente a Deus.

357 EIS-ME AQUI

Eis-me aqui, no teu santuário
Eis-me aqui, na tua presença
Pra te ouvir
Senhor, Senhor

Pois tu és o arrimo da minha sorte
A minha rocha, a minha salvação
A minha força e o meu escudo
Eis-me aqui

Eis-me aqui, Senhor dos senhores
Eis-me aqui, na tua presença
Por amor a ti
Senhor, Senhor
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358 GRAÇA E PAZ

Graça e paz da parte do Pai,
Graça e paz do Espírito de Deus,
Graça e paz em nome do Senhor,
Jesus! (3x)

359 VOU SEGUIR COM FÉ

O meu Deus é maior 
Que os meus problemas
Eu não temerei,
Com Jesus eu vou além
Ainda que a figueira não floresça
E não haja frutos na videira
Eu não temerei não!

Eu sei que para além das nuvens
O sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu

A minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus
É ele quem me fortalece!

Eu vou seguir com fé
Com meu Deus eu vou
Para a rocha mais alta que eu

Eu sei pra onde vou
Como águia vou
Nas alturas sou filho de Deus

O meu Deus sabe tudo que eu preciso
Pra sentir a paz
Dentro do meu coração

Ainda que a lua adormeça
E não haja o brilho das estrelas
Eu não temerei não
Eu sei que para além das nuvens
O sol não deixou de brilhar
Só por que a terra escureceu
A minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus
É ele que me fortalece!

360 TRIBUTAI AO SENHOR

Tributai ao Senhor, 
Glória, força e honra!
Rendei ao Senhor, 
Hinos de louvor
E na congregação dos santos 
Bendizei o seu nome
Porque o Senhor é o nosso Deus
Porque só o Senhor é Deus!

361 AME AO SENHOR

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.

362 VENTO DO ESPÍRITO

Descerá sobre ti o Espírito Santo
E o poder do altíssimo te envolverá

Tua alma viverá
Teu espírito renovará
E no teu corpo tudo novo se fará

E chorarás
E saltarás de alegria

Vem Espírito Santo me guiar
Vem Espírito Santo restaurar
Vem Espírito Santo visitar

Vento do Espírito, vento do Espírito
Sopra neste lugar
E enche os nossos corações.
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363 CÂNTICO DA COLHEITA

Lembra que o Senhor uma vez nos
falou
Sobre a promessa de um dia colher?
O fruto que hoje temos nas mãos
É o que nos fazia sonhar.
Com muito trabalho e guardando a
visão,
Às vezes chorando, mas sempre
com fé
Valeu a pena esperar no Senhor
Que mais uma vez foi fiel!

A nossa boca se encheu de alegria
E a nossa língua de júbilo
Em toda terra um canto se ouvia
Grandes coisas fez o Senhor
A nossa boca se encheu de alegria
E a nossa língua de júbilo
Nossa colheita tem sido abundante
Cumpriu-se a palavra de Deus

364 LEÃO DE JUDÁ PREVALECEU

Ouve-se o júbilo de todos os povos
Os reis se prostraram ao Senhor
Ouve-se um brado de vitória
O dia do Senhor chegou!!!
Ouve-se em todos os povos 
Que um novo rei surgiu
Impérios reconhecem 
que sua destra reinará

Leão de Judá...
Leão de Judá...
Leão de Judá...
Prevaleceu...          (bis)               

E os povos verão e virão
a Sião aprender suas leis
pois a sua Justiça Governará

Leão de Judá.

365 UMA CENTELHA

Uma centelha só 
um grande fogo faz,
E logo ao redor a todos calor traz.
O amor de Deus assim é
Quando você sentir 
o seu imenso amor sem par,
Você vai transmitir.

A primavera é a mais linda estação,
As aves a cantar, a flor que surge do
botão.
O Amor de Deus assim é
Quando você sentir a todos vai
querer contar,
Você vai transmitir.

Eu quero que conheça a felicidade
Então você verá que é realidade.
Do alto da montanha ao mundo vou
contar
Que encontrei Jesus, Senhor,
Eu quero transmitir.

366 POR AMOR

Por amor, Deus se revelou,
Homem se tornou, neste mundo andou
Por amor, ele aqui desceu,
E aqui viveu com o pecador
Por amor, na história Cristo andou,
E foi seu amor, que nos libertou
Por amor, numa cruz morreu,
Pra salvar alguém como eu.

Este amor, que Deus enviou,
Já me alcançou, já me transformou.
O Senhor, que se deu por mim,
Sobre a cruz ficou, só porque me amou
Tanto amor, não existe outro igual
No seu grande amor tenho paz real,
Deus é amor que do céu desceu,
Pra salvar alguém como eu.
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367 ENTRE NÓS OUTRA VEZ

Foi tão triste ver no teu olhar 
A dor que ali sentias
Como troca por tão grande amor 
Te cravaram numa cruz
Ninguém mais poderia além de ti 
Perdoar os meus pecados
Com autoridade garantir 
Vida eterna e paz

Mas a cruz não conseguiu vencer 
O autor da minha vida
Aleluia! Cristo reviveu! 
Entre nós vive outra vez
Novamente eu o posso adorar 
Em espírito e em verdade
Declarar de novo meu amor 
A Jesus meu Rei, meu Salvador

368 A PAZ DO SENHOR

Shelon Adonai Shalon           (Bis)
Shelon Adonai, Shalon Adonai,
Shelon Adonai, Shalon

A paz do Senhor a paz          (Bis)
A paz do Senhor, a paz do Senhor
A paz do Senhor, a paz.

369 HÁ UMA UNÇÃO

Há uma unção, já posso sentir
Verdadeiramente Deus está aqui

Eu prefiro estar na tua casa ó Senhor
Onde flui um rio de amor
Onde flui a bênção do Senhor
Eu prefiro estar no meio da congregação
E no meio desta comunhão 
Servindo ao meu Deus
E aos meus irmãos, 
Ah!! Ah!! Ah!! Ah!!
Como é bom viver em união
Ah!! Ah!! Ah!! Ah!!
Como és precioso meu irmão

370 ESSÊNCIA DE DEUS

O mundo há de passar e toda profecia
Os dons, as línguas e tudo mais que existir
Porém como aquele que foi
Hoje é e pra sempre há de ser
O amor é a essência de Deus
E pra sempre também vai viver

Bondoso e sem rancor, fiel e consciente
Humilde e sofredor, espera tão somente
Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê
Tão puro e perfeito é o amor
Não busca interesse ou favor
Mistério, expressão, vida e luz do Senhor

Se eu pudesse saber 
destinos ou futuros
Fazer mover as montanhas 
com minha fé
Se eu pudesse falar qualquer língua
Em qualquer lugar
E desse os meus bens ao mais pobre
Ou morresse em favor de alguém

Se não tivesse amor, de nada valeria
Se não tivesse amor, 
proveito algum teria
Fria e sem razão a vida, então, passaria
Vazio seria o falar
Um sino que insiste a tocar
Se dentro de mim não valesse o amor

371 TE EXALTAMOS

Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus
E declaramos as tuas maravilhas
Teu Espírito se manifestará nesses dias
trazendo vitória às nossas vidas.     (bis)

Quem intentará
Contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir?
Se a palavra de vitória
Já foi liberada a nós.
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372 DEUS DO IMPOSSÍVEL

O meu Deus é o Deus do impossível
Jeová Jireh
O grande El Shadai
Que abriu o mar vermelho
E ao seu povo fez passar
Que da rocha água limpa fez brotar

O meu Deus é o Deus do impossível
Que liberta encarcerados das prisões
Faz da estéril mãe de filhos
Restaura a alma do ferido
E dilata o amor nos corações

Que dá vista aos cegos
E aos surdos faz ouvir
Faz a tempestade se acalmar
Andou por sobre o mar
E aos mudos fez falar
Paralíticos e coxos fez andar

O meu Deus é o Deus do impossível
É o mesmo hoje e sempre há de ser
O meu Deus é o Deus do impossível
E fará o impossível pra você
E fará o impossível por você

373 O ESPÍRITO DO SENHOR

O Espírito do Senhor 
Está presente para consolar 
É Deus conosco exalando vida 
Força para caminhar...  (bis)

E ele nos ungiu para pregar 
libertação
E quebrar cadeias, 
Pra restaurar os corações
E anunciar o ano aceitável do Senhor
A fim de que se chamem   (3x)
Carvalho de justiça.

374 TODA SORTE DE BÊNÇÃOS

Por onde eu for a tua bênção me
seguirá
Onde eu colocar as minhas mãos
prosperará
A minha entrada e a minha saída
bendita será
Pois sobre mim há uma promessa
Prosperarei, transbordarei

Os meus celeiros fartamente se
encherão
A minha casa terá sempre tua 
provisão
Onde eu puser a planta dos meus 
pés
Possuirei
Pois sobre mim há uma promessa
Prosperarei, transbordarei

Para direita, para esquerda
pra minha frente
E para trás

Por todo lado, sou abençoado
Em tudo o que eu faço
Sou abençoado

Toda sorte de bênçãos
O Senhor preparou para mim
E em todas as coisas
Eu sou mais do que vencedor

Por todo lado ....

375 DE FÉ EM FÉ

De fé em fé, de glória em glória
Seguimos a Jesus
De fé em fé, de glória em glória
Ele nos conduz

Nosso caminho é como a luz da aurora
Que brilha mais e mais
Até chegar a ser dia perfeito
Dia perfeito na presença de Deus;



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 69

376 DEUS TU ÉS

Deus, tu és o meu Senhor
A ti, só a ti eu louvarei
Deus tu és meu Salvador
A ti só a ti recorrerei.       (bis)

Teu amor não tem fim
É abrigo pra mim
Esperança provem só de ti
Se no meu caminhar
Vales eu encontrar
Tua mão pode me segurar

Deus tu és...

377 MENTE E CORAÇÃO

Ah! Como é bom poder
Aos pés da cruz depositar
Este meu fardo pesado 
E árduo de carregar.

E não ter que andar
Ansioso de nada, senão, 
A Deus tudo levar
Em grata e súplice oração.
E a paz de Deus, então,
Mente e coração guardará
Em Cristo Jesus.

Ah! Como é bom poder
Aos pés da cruz depositar
Este meu fardo
Pesado e árduo de carregar

E não ter que andar 
ansioso de nada senão 
Sobre ele lançar
Cada problema, cada aflição
E a paz de Deus, então,
Mente e coração guardará
Em Cristo Jesus.

Ah! Como é bom poder, 
Como é bom saber!

378 PERDÃO, SENHOR

Se sofrimento te causei, Senhor,
Se ao meu exemplo o fraco tropeçou.
Se em teus caminhos eu não quis
andar
Perdão, Senhor.

Se vão e fútil foi o meu falar,
Se ao meu irmão não demonstrei
amor,
Se ao sofredor não estendi a mão
Perdão, Senhor.

Se indiferente foi o meu viver
Tranquilo e calmo sem lutar por ti
Devendo estar bem firme no labor.
Perdão, Senhor.

Escuta, ó Deus, a minha oração,
E vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma a minha vida entregue
a ti.
Amém, Senhor!

379 SEU MARAVILHOSO OLHAR

Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar  (bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver
Seu maravilhoso olhar.

Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.

Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador.
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380 FAZ UM MILAGRE EM MIM

Como Zaqueu eu quero subir
O mais alto que eu puder
Só pra te ver, olhar para ti
E chamar sua atenção para mim

Eu preciso de ti Senhor
Eu preciso de ti, ó Pai
Sou pequeno demais
Me dá a tua paz
Largo tudo pra te seguir

Entra na minha casa
Entra na minha vida
Mexe com minha estrutura
Sara todas as feridas
Me ensina a ter santidade
Quero amar somente a ti
Porque o Senhor é meu bem maior
Faz um milagre em mim

381 POR MINHA MÃE (NC 397)

Por minha boa mãe
E pelo seu amor,
Na terra, sem igual
Eu louvo-te, ó Senhor.

É grande o bem
Que na alma tem
Quem pode alguém
Chamar de mãe!

Pois ela me cuidou
Da vida ao despontar.
E aos pés do bom Jesus
Feliz me fez andar.

Se pobre ou rico eu for,
Jamais hei de esquecer
A minha boa mãe
Enquanto aqui viver

É grato aqui sentir
De mãe o puro amor.
Por ela o coração
Bendiz ao Criador.

382 AS NAÇÕES

Entronizamos Jesus Senhor
Rei das nações
Fonte eterna de graça e amor
Entronizamos teu nome Senhor
Filho de Deus
Que por nós se entregou e morreu
Venceu a morte e ressuscitou
O louvor, glória e honra
Sejam dados a ti Senhor
O domínio e majestade
Te pertencem eternamente
As nações te adorarão
Anciãos se prostrarão
E os viventes proclamarão
Santo é o Senhor.

383 É DE CORAÇÃO

Como descrever
Como explicar
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar
Tu me conheces bem,
E sabes quem eu sou
Não há como me esconder dê ti
Tu sempre sabes onde estou

É de coração
Tudo o que eu disser
Num hino de louvor
A Jesus de Nazaré
E se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão
Mesmo assim Senhor
Recebe o meu louvor
É de coração

Não vou esquecer, 
não vou desprezar
O amor que tu me revelaste ali
Pra me resgatar

Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou
Não há como me esconder de ti
Tu sempre sabes onde estou.
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384 LOUVOR A DEUS

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos, vamos;
Ao Senhor de toda luz,
Santo, Santo!
Cantem, louvem, lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus
Exaltado seja Deus, 
Santo, Santo!
              
Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado !  para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo, Santo.

Nosso Deus, eterno Pai,
Santo, santo,
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede, vede!
Ao Senhor glorificai,
Vós, os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde, vinde!

Exaltemos nosso Deus,
Santo, Santo;
Exaltemos com fervor,
Hoje, hoje! 
Tributemos todos nós
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz,
Hoje, hoje,

385 CADA DIA

Cada dia me dirige,
Cada dia me protege;
Cada dia sinto o seu amor por mim;
Cada dia há coisa nova,
Cada dia vejo a prova do poder,
Do grande amor de meu Senhor e Rei.

386 O BARQUINHO

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

387 SEGUINDO A CRISTO

Estou seguindo a Jesus Cristo
Deste caminho eu não desisto
Estou seguindo a Jesus Cristo
Atrás não volto, não volto mais.

Se me cercarem muitos perigos
Se me deixarem os pais e amigos
Se me cercarem muitos perigos
Atrás não volto, não volto mais.

Após a luta ganho a coroa,
A recompensa é certa e boa
Após a luta ganho a coroa
Atrás não volto, não volto mais.

388 DESANIMADOS

Desanimados? Não! Não! Não!   (bis)
Dores, tristezas, podem nos vir
Com Cristo alegres vamos sorrir
Desanimados... Não! Não! Não!

Bem animados? Sim! Sim! Sim!   (bis)
Mágoas, pesares podem nos vir
Com Cristo alegres vamos sorrir.
Bem animados? Sim! Sim! Sim!

389 SEI QUE DEUS RESPONDE

Sei que Deus responde às orações  
Sei que Deus responde às orações
Pois eu mesmo já provei que Deus
Ouve as orações.



 Cânticos de Louvor
PRC
v.03

                  
Página 72

390 QUEM PODE LIVRAR

Quem pode livrar como o Senhor?
Ele é poderoso pra me guardar  (bis)
Quando os meus inimigos
Se levantarem contra mim
O Senhor estendeu 
Sua mão para mim
E me deu a vitória.

391 ESPÍRITO ENCHE

Espírito, enche a minha vida 
Espírito, enche a minha vida 
Enche-me do teu poder
Pois de ti eu quero ser 
Espírito enche o meu ser (bis)

As minhas mãos eu quero levantar
E em louvor te adorar
Meu coração eu quero derramar
Diante do teu altar.

392 LOUVADO SEJA

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 e exaltarei o teu nome
Diante dos reis e dos poderosos
Eu louvarei a ti, Senhor.

393 ESPÍRITO

Espírito, Espírito
Espírito Santo de Deus (bis)

Vem controlar todo o meu ser
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar
O meu sentir, o meu agir

Espírito, Espírito
Espírito Santo de Deus

394 SALMO 34

Em todo o tempo eu 
louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios 
o seu louvor
Alegrar-se-á  no Senhor a minh'alma

Engrandecei ao Senhor, 
Engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome
Seu glorioso nome

395 ENQUANTO EU CALEI

Enquanto eu calei o meu pecado
Envelheci, eu sei, de tão cansado
Porque a tua mão pesava sobre mim
E o 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.
Porque a tua mão pesava sobre mim
E o meu vigor chegou ao fim.
O meu pecado, então,
Eu não mais ocultei
Do meu Senhor e Rei.

396 QUANDO ENTRO EM TUA PRESENÇA

Quando entro em tua presença
Pelas portas do louvor
Chego ao teu santuário
Face a face com o Senhor
Contemplo o teu semblante
E vejo toda a tua glória
Posso só me curvar e dizer

És um Deus tão majestoso, ó Senhor
És um Deus tão amoroso, Aba, Pai.
Tu és digno de louvor
Minha vida eu te dou
És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
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397 CORDEIRO DE DEUS

Ele é o Cordeiro de Deus
Ele é o Leão de Judá
A brilhante Estrela da Manhã
Mais formoso que os dez mil

Ele é a Raiz de Davi
Seu reino não terá fim
Ele é a paz, 
Ele é a vida.
É o amor, o sol da justiça

Aleluia, o seu nome é Jesus
Aleluia, que morreu por nós na cruz.

398 LIBERTADOR

Libertador, filho do Homem Deus
Consolador, Espírito do Senhor    (bis)

Jeová Nissi, meu libertador
Jeová Jireh, meu Deus provedor
Jeová Shamá, meu Deus vivo 
está presente aqui
Jeová Shalom, meu Deus é de paz
Jeová Rafá, ele me curou
Grande El Shadai, meu Deus
É Jesus, Libertador.

399 TU ÉS DEUS

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 a honra e glória sejam a ti!

Levantarei as minhas mãos 
para o Santuário
E verei a tua glória, 
meu Senhor Amado e Mestre
Pois Tu és digno de adoração
E como os anjos quero ser iluminado
Na beleza da tua santidade.
Pois minha vida é um projeto de Deus
E nada pode mudar.

400 TEUS TABERNÁCULOS

Quão amáveis são teus tabernáculos
Senhor dos Exércitos
A minh’alma suspira e desfalece
Pelos teus átrios

O pardal encontrou casa
E a andorinha, ninho para si

Eu encontrei teus altares
Senhor, Rei meu e Deus meu  (2x)

Pois um só dia, Senhor
Nos teus átrios
Valem mais que mil
Não negará bem algum aos
Que vivem corretamente.

401 COMO NÃO TE ADORAR

Como não te adorar
Tu és nosso Pai de Amor
Como não dedicar
Nossa vida em teu louvor

Tu és o Deus Santo
Poderoso em toda a terra
A ti oferecemos o que temos de melhor

402 INVESTE EM MIM

Venho aqui reconhecer, Senhor
O que tenho e o que sou
Meu talento e minha vida
São pra te engrandecer
Tua mão está sobre mim
Me conduzindo a vencer
Agora abro o coração
Pra receber o teu poder

Investe em mim, Senhor
Pois quero te honrar
Investe em mim, Senhor

Estou no teu altar
Dá-me de graça e da unção
Do  teu Espírito glorifica-o
Teu nome em mim, Senhor
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403 É SÓ JESUS

Eu quero te dizer que, 
Enquanto houver vida, há esperança,
Que traz ao coração a confiança 
De que nem tudo ainda se perdeu.
Assim, eu quero te dizer 
Que existe muita vida ainda pra viver;
Existe muita água pra correr 
E que sempre é tempo de
recomeçar!

Existe alguém 
que traz cura às tuas marcas e
feridas,
Mantém as suas mãos sempre
estendidas,
Que, em meio às trevas, faz brilhar
a luz!
Existe alguém 
Que traz alento à mais profunda dor,
Que, em meio ao ódio, faz brotar o
amor 
Seu nome é JESUS!

Eu quero te dizer 
Que a aliança para Deus é sempre
eterna,
É escrita lá no céu e aqui na terra, 
Como um pacto de honra e valor.
Eu quero te dizer 
Que aquilo que o coração de Deus
mais quer
É que vivam unidos, homem e mulher, 
Expressando o reino eterno
no seu lar.

É só JESUS 
Que quebra o laço da separação,
Unindo, em uma nova comunhão, 
O que parecia morto e sem perdão.
É só JESUS 
Que renova a alegria do amor
Como incenso suave diante do
Senhor,
Faz de novo de duas vidas um só 
altar!     ..... Só JESUS!

404 BEM-AVENTURADO

Bem-aventurado é o que está
  Firmado em tua casa
  Aqueles que te louvam
Cujo coração está no nosso Deus
Bem aventurado é o que tem
  Sede da justiça de Deus
  Aqueles que são filhos da luz
Cuja força vem do nosso Deus

Que o teu reino venha sobre nós
Queremos tua glória sobre nós

Ouve ó Deus
Nossa oração altíssimo
Sara esta nação
É o clamor da igreja que te adora

Pois tu és Santo
Pois tu és Santo
Pois tu és Santo, Senhor

405 SANTO DEUS

Quando entro em tua presença
E contemplo a tua glória
Me esvazio e me prostro aos teus pés

Os teus olhos me consomem
Com teu infinito amor
Teu perdão me restaurou
Pra o teu louvor

Santo Deus, Santo Deus
Tua glória enche a minha vida
E transforma o meu viver

Santo Deus, Santo Deus
Não há outro igual a ti, Senhor
Tu és digno de louvor

Santo é o Senhor.
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406 DEUS DO IMPOSSÍVEL

Quando tudo diz que não
Sua voz me encoraja a prosseguir
Quando tudo diz que não
Ou parece que o mar não vai se abrir

Sei que não estou só
E o que dizes sobre mim
Não pode se frustrar
Venha em meu favor
E cumpra em mim teu querer

O Deus do impossível
Não desistiu de mim
Sua destra me sustenta
E me faz prevalecer   (bis)

O Deus do impossível (2x)

407 ELE VIU

O que será que Deus viu em mim?
O que será que eu fiz 
pra merecer seu amor?
Seu perdão, seu cuidado?
Se ele me conhece como ninguém mais 
Se ele sabe tanto quem eu sou
Como pôde me amar assim?
O que foi que ele viu em mim?
Ele viu o sangue do seu Filho Amado
Ele viu o sacrifício Dele pelo meu pecado
Ele viu suas feridas, 
Ele viu as suas mãos
Ele viu os cravos
Ele viu as lágrimas que Jesus chorou
Ele viu um inocente 
morrendo pelo pecador
Ele viu os meus segredos,
Ele viu meu coração 
e me amou mesmo assim
Foi isso que o meu Deus viu 
quando ele olhou pra mim
Quando Deus olhou pra mim
Ele viu Jesus, ele viu a cruz.

408 EU QUERO SER BÊNÇÃO

Não quero viver para mim mesmo
Eu quero servir e o amar irmão
Compartilhar e dividir
Tudo o que tenho com você

O meu amor, meu coração
Meu lar e até o pão
O amor é maior e em Jesus
Eu e você somos um

Eu quero ser uma bênção pra você
O aceitando assim como é
Pois a vontade de Deus
Revelada em Jesus
É que sejamos um

Eu quero ser uma bênção pra você
Em compromisso e dedicação
O amor é dom de Deus
Pra sempre vou dizer
Em Jesus eu amo você

409 SE A TUA VOZ OUVIR

Se atentamente eu ouvir
A tua voz e obedecer
Seguir os teus passos
E jamais me desviar
Se o meu coração se achar
Sempre puro e fiel a ti
Se a tua vontade
Sempre for o meu prazer

O deserto então será manancial
Sem medidas fluirão

  As tuas bênçãos sobre mim
Mais que abundantes serão
E eu viverei tudo o que tens pra mim
Da tua mesa sempre eu comerei
E me fartarei do melhor de tuas mãos
Se a tua voz ouvir e obedecer
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410 O NOVO DE DEUS

Novos sonhos
Novas realizações
Esperam por ti

Novos planos
Novas conquistas
Esperam por nós

O olho não viu, o ouvido não ouviu
O que Deus preparou para nós
O que Deus preparou para nós...

Família, pode sonhar
Mãe, teu filho vai voltar
Pai, na mesa o pão não vai faltar
Promessas se cumprirão
Bênçãos te seguirão
E o que passou, passou
O novo de Deus chegou...

O novo de Deus chegou...

411 AO ERGUERMOS AS MÃOS

Ao erguermos as mãos pra adorar
E clamarmos a ti, Tu virás
Nós viemos aqui te adorar
Deus de graça e favor

És Tu, meu Senhor
Digno és do meu louvor
Só Tu és, todos dirão
Que és Tu, sim és Tu

Santo, Santo é o Senhor Poderoso
Santo somente o seu nome é

Ao erguermos as mãos
E clamarmos a ti
Tu virás até nós
Por tua graça e favor

412 EU E MINHA CASA

Quero consagrar meu lar a ti 
O nosso futuro para te servir 
Com toda a minha força e entendimento, 
Quero dedicar, o meu lar a ti. 
 
Eu e minha casa serviremos a Deus!!! 
Eu e minha casa serviremos a Deus!!! (2X) 
Com alegria!!! 
 
Será abençoada minha descendência 
Frutificará à sua presença 
Como bom perfume meus filhos irão 
Perfumar todas as nações!!! 
 
Eu e minha casa serviremos a Deus!!! 
Eu e minha casa serviremos a Deus!!! (2X) 
Com alegria!!!

413 EU TE BUSCO

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
A coroa conquistar
Vou lutando nada pode me impedir

Eu vou te seguir
Conhecer-te eu quero mais
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414 MEU RESPIRAR

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 estou sem ti

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 estou sem ti

415 MINHA FAMÍLIA

Te agradeço pela minha família
E por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia
Que o Senhor nunca deixou faltar

Te agradeço pela nossa harmonia
Só em ti Senhor podemos confiar
Já te agradeço pelas tuas maravilhas
E os milagres que ainda há de operar

A minha família 
É bênção do Senhor
Me ensina a tratar 
Minha família com amor
Edifica minha casa 
Para o teu louvor
A minha família 
É um presente do Senhor

416 MINHA CRUZ

Jesus, tua cruz foi pesada
Teu rosto exposto ao horror
Tua estrada foi dor sede arfante teu fel
Teu instante sem céu por amor....
Foi meu ego que os pregos cravou
Mas teu cravo este escravo livrou
E hoje lembro da dor que teu corpo sofreu
Para um membro do corpo ser eu.

417 QUEBRANTADO

Eu olho para cruz
E para 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
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418 CONFIAREI

Eu não tenho que andar ansioso.
Se vou ter o que comer ou vestir.
Se o Senhor veste os lírios do campo,
O que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
Com os cuidados e males do amanhã,
Pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em ti, Senhor.
Minha esperança está em ti.
Não há maior prazer do que saber,
Que o meu Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em tuas mãos.
Não importa a circunstância
Permanecerei firmado nas promessas 
que o Senhor me fez.

Confiarei em ti

419 HINO AO AMOR

Que o amor cresça sempre em
graça e força
E ultrapasse os portais do coração
Seja ouvido, seja visto além dos
olhos,
Seja mais, muito mais do que a
razão

Que o amor fale sempre de
esperança
Mesmo se tudo sugerir que não
Que ele mostre sempre onde existe
um porto
Pois o amor é bem mais que
emoção

Que o amor determine um só
caminho,
Seja Cristo o alvo comum,
Cada qual seu amor no amor de
Cristo
Pra que os três venham a ser
somente um.

420 BENDITO SEREI

Se atentamente ouvir a Deus
E os mandamentos seus obedecer
O Senhor meu Deus me exaltará
Sobre todas as nações onde eu
passar

Eu não correrei atrás de bênçãos
Sei que elas vão me alcançar
Onde eu colocar a planta dos meus
pés
Sei que a sua bênção chegará

Bendito serei na terra, bendito serei
Quando eu profetizar, sei que a
minha voz
Será a voz de Deus

Bendito serei no campo, bendito
serei
Por onde eu passar, onde eu tocar
Abençoado será, 
quando eu obedecer a sua voz

421 ADORADOR POR EXCELÊNCIA

Quero dar o melhor de mim
Quero oferecer sacrifício de louvor
Quero ser bem mais do que já sou
Um adorador por excelência me tornar

Eu não vou me importar
Com o que vai acontecer
Eu só quero te exaltar
Tu és a razão do meu viver

Eu não posso me calar
Tenho adoração em meu DNA
Um adorador por excelência (3x)
Quero ser
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422 ALÉM DO VÉU

Além do véu
Agora eu entro;
E no santo lugar
A ti contemplo;
Tanta beleza e luz,
Não há no mundo igual;
Adoro a ti Jesus,
Além do véu.

423 TE CONHECER

Tudo o que quero está em ti
Toda a minha vida eu te entrego
Pois não há outro além de ti
Tudo o que eu possa conquistar
Não se compara a tua presença
Nem ao prazer de te adorar

Dias vêm, dias vão
E em meu coração
Só aumenta o desejo
De te encontrar
Agradecido eu sou
Pelo que já recebi
Mas não estou satisfeito
Eu quero mais

Te conhecer e prosseguir em te
conhecer
Este é o alvo da minha vida Senhor
Te conhecer e prosseguir em te
conhecer
É tudo o que eu quero 
Pra minha vida Senhor

Eu quero te ver como nunca te vi
Tocar-te e sentir tuas mãos me tocar
Podes fazer em mim o que tens que
fazer
Quero ser segundo o teu coração

424 O MELHOR LUGAR DO MUNDO

No mundo ainda existem belezas
Que alegram a vida e nos fazem
sonhar
Recantos felizes da natureza
Onde qualquer ser humano gostaria
de estar
Mais de todos os lugares
O mais bonito e inspirador
É onde eu fico em oração
Junto aos pés do Salvador

O melhor lugar do mundo
É aos pés do Salvador
É ali onde a esperança 
traz alívio ao sofredor
É ali onde eu me encontro 
com a fonte do amor
O melhor lugar do mundo
É aos pés do salvador

Sonhamos com casas que tenham
conforto
Talvez numa encosta com vista pro
mar
Mas as maravilhas não fazem
sentido
Se Cristo não está em primeiro lugar
Ao sentir a paz de Deus
Seu poder e amor profundo
Eu posso estar onde for
Estou feliz por me encontrar 
No melhor lugar do mundo

O melhor lugar do mundo
É aos pés do Salvador
É ali onde a esperança traz alívio 
ao sofredor
É ali onde eu me encontro com a 
fonte do amor
O melhor lugar do mundo
É aos pés do Salvador
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425 DIGNO

É Jesus o Verbo Vivo, 
O Herdeiro de todas as coisas
Vencedor, Vencedor

Digno, ó Digno, 
Digno de louvor
Digno de adoração
Digno de amor   (bis)

Tu que estás entronizado
Entre os Querubins na glória  (bis)

Digno, ó Digno, 
Digno de louvor
Digno de adoração
Digno de amor  
É o Senhor

426 NOSSA BANDEIRA

O Senhor é a nossa bandeira
E a nossa vitória
O Senhor é o nosso socorro nas
tribulações
O Senhor é a nossa luz
E a nossa salvação
O Senhor é a nossa justiça
Em toda a qualquer situação
Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová
Shalon
Te adoramos com amor.

427 A HONRA

A honra, a glória, a força a ti
A honra, a glória, a força a ti (bis)

Santo Pai, adoro a ti
Precioso Jesus

Santo Espírito, espero em ti
Santo Espírito, espero em ti
Santo Espírito, espero em ti

Teu fogo, teu fogo

428 DIGNO É O SENHOR

Graças eu te dou, Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou
Ungido do Senhor

Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou, ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão
Restaurou-me a comunhão

Digno é o Senhor
Sobre o trono está
Soberano, Criador
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou
Digno é o Senhor

429 PAI EU TE LOUVO

Pai, eu te louvo
Pai, eu te exalto
Pai, porque tu vives
Pai eu te louvo
Pai, eu te exalto
Pai, porque tu reinas

Pois a morte o seu corpo
Não podia segurar
Pela força de tua destra
Que o fez ressuscitar
E o inferno derrotado
Aos seus pés reconheceu
Que ele reina para sempre
O Cordeiro de Deus. (bis)

Amém, amém, amém
Àquele que é
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430 LIVRE ACESSO

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.  (bis)

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.
(bis)

431 ESPÍRITO DE AMOR

Espírito, Espírito de Deus
Espírito de amor
Nosso Deus Consolador
Espírito, Espírito do Pai
Que nos traz graça e paz
Revelando o perdão

Preciso de ti, 
Ó Espírito de Deus
Vem trazer libertação
Vem sarar todo o meu ser
Enche-me de ti, 
Ó Espírito de Deus
Força pra continuar
E as promessas alcançar

Santo Espírito, Santo Espírito
Vem mudar meu viver
Restaurando meu ser
Derramando a tua unção.

432 VEJO O SENHOR

Vejo o Senhor, 
Vejo o Senhor
Exaltado na adoração
Do povo desta terra
Vejo o Senhor, 
Vejo o Senhor
Meus olhos viram o Rei
O Cordeiro sobre o Trono
Reinando pra sempre    (bis)

Suas vestes reais enchem o templo
Adoradores celestiais cercam seu trono
Unidos a ele clamamos
Santo, Santo é o Cordeiro
É o Cordeiro

433 CRISTO VIVO ESTÁ

Aleluia! Cristo vivo está!

A morte foi vencida
O sepulcro desprezado
Jesus vive pra sempre

Cristo vive
Ele vive
Ele é o Alfa e o Ômega
O Princípio e o Fim

A maldição foi quebrada
Do pecado estamos livres

Jesus ressuscitou
Cristo vive
Ele vive
Aleluia! Cristo vivo está!

434 FALEMOS DE CRISTO

Falemos de Cristo, ele é o Salvador
Senhor tão singular,
Do mundo criador.
Ele foi nos preparar
Mansões celestiais;
Falemos de Cristo, mais e mais.
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435 DEUS É FIEL

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre os muitos dilemas,
Que se apresentam pra mim

As vezes eu posso passar
uma noite inteira a chorar,
Mas sei que meu Deus 
Logo pela manha
Fará novamente o sol brilhar

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim vou descansar, 
Sim eu vou confiar
No seu grande e imenso amor.

Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas, eu sei
Eu sei que meu Deus é fiel.

436 JUNTO AO TEU ALTAR

Senhor, eu quero estar atento para ouvir
O que estás falando a tua Igreja
Tudo o que tens pra dizer
Dize, eu quero obedecer
Quero ser fiel no ouvir e no fazer

Coloca em meus lábios um novo cântico
Pra no meio do teu Povo eu entoar
Para edificar, para consolar
Vem ensina-me a expressar o teu falar

No fluir do teu Espírito, sim, quero estar
Constantemente, junto ao teu altar
Expressando tua vida, 
Transbordando tua vida
E vivendo tudo o que fizeste 
vida em mim (bis)

437 O QUE MAIS QUERO

O que mais quero 
Em meu viver é te amar 
O que mais quero 
Em meu viver é te amar 
Sim, quero te amar 
Contigo sempre estar. 
O que mais quero 
Em meu viver é te amar

O que mais quero 
Em meu viver é te louvar.... 

O que mais quero 
Em meu viver é te servir....

438 GRAÇA

Quando terminar esta vida 
E lá no céu eu chegar
Haverá uma multidão de irmãos
Esperando pra me abraçar, 
E perguntarão a uma voz
Voltados para mim: 
Oh! conta-nos como você, irmão
Venceu e chegou aqui

E falarei, e cantarei 
De Jesus que me amou
E que por este pecador 
A si mesmo se entregou  (bis)

Foi graça, graça, 
Superabundante graça
Graça, graça, 
Preciosa e doce graça
Foi graça irmão, graça irmão
Eu vos digo que foi assim
Foi só pela graça de Jesus
Que eu venci e cheguei aqui

E falarei...
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439 CORDEIRO DE DEUS

De Deus o Filho a nós desceu
Pecado algum ele cometeu
Ao caminhar no mundo atroz
Por nós se fez o Salvador

Na rude cruz Jesus morreu
Escárnios vis por nós sofreu
Sem questionar por nós se deu
Em sacrifício redentor

Ó Salvador, me entrego a ti
Pois santo és, meu Redentor
Com sangue vem lavar meu ser
E me tornar qual Cristo é

Da morte Cristo me salvou
Ao seu redil levou-me então
Com seu cajado a me guiar
Tornou-me mais que vencedor.

Ó Salvador,....

440 VOCÊ PODE TER

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
Um 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

441 TANTO AMOR

Por amor vieste ao meu lugar
Por amor sofreste em meu lugar
Por amor morreste em meu lugar
Por amor pra me salvar

Tanto amor...não há como entender
Tanto amor...não há como esquecer
Tanto amor...não há como reter
Tanto amor...para viver

Jesus, Rei dos Reis, Senhor de vitória
A ti seja o louvor e honra
e a glória para sempre.
Aleluia! Aleluia!

442 BRILHANTE

Existe um brilho 
Que eu não posso ver
Mas está em mim 
Para que o mundo possa crer
Existe um Deus 
que mudou meu ser
Que dá paz e um caminho
Para quem o receber
Ninguém crê na força da persuasão
Na sabedoria humana 
Não está a solução
Eles querem ver o brilho 
Em meu viver
Para crer que existe luz
Querem ver em mim Jesus.

Brilhante será o meu viver
É o mais puro brilho       (bis)

É o mais puro brilho 
Que os homens querem ver
Quando o poder de Deus
Transforma o coração
Faz surgir um novo brilho
Faz o mundo acreditar na Salvação.
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443 INFINITAMENTE MAIS

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

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 (2x)

Do que tudo que pedimos 
Infinitamente mais
... sentimos - pensamos - nós cremos
Infinitamente mais

444 JEOVÁ É O TEU CAVALEIRO

Jeová é o teu cavaleiro, 
Que cavalga para vencer
Todos os teus inimigos, 
Cairão diante de ti, 
Cairão diante de ti       (bis)

Sobre tua vida, ó meu irmão, 
Não vale encantamento
Sobre tua vida, ó meu irmão, 
Está a bênção do Senhor
A força dos teus opressores, 
Nunca te alcançará
Existe uma nuvem de glória, 
Existe uma chama que arde
No teu arraial ouvem-se vivas de júbilos,
No teu arraial ouvem-se vivas de júbilos!

445 DONO DO MEU CORAÇÃO

Rei do universo te dou meu louvor
Com tantas bênçãos me cercas,
Senhor
Só tu és a fonte de alegria e prazer
Melhor que a própria vida é te
conhecer

Tu és o dono do meu coração,
Tu és o dono do meu coração,
E não há outro (e não há outro)
E não há outro (e não há outro)
Só tu és o dono do meu coração
Só tu és o dono do meu coração.

Paz e família abrigo e luz 
Minhas necessidades 
Supres todas em Jesus,
Mas nem o ouro e a prata 
Podem satisfazer,
A sede da minh'alma é a ti pertencer.

Planos e sonhos tu tens para mim,
Eu maravilhado digo: "Eis me aqui",
Quero agradar-te e cumprir teu 
querer, 
Caminhando em graça vou
obedecer

Em minha jornada intimamente te 
amar
Para que na glória, quando o dia 
chegar
Ao contemplar teu rosto 
Eu venha reconhecer
O olhar tão doce que amou o meu ser.

446 SÊ BEM-VINDO

Sê bem-vindo, ó Rei; (2x)
Teus filhos, Senhor
Recebem a ti.
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447 COM O POVO DE DEUS

Quando estou com o povo de Deus
Eu sinto a maior alegria;
Quando estou com o povo de Deus
Eu sinto a real harmonia;
Que prazer ver o povo de Deus
louvando;
Tendo assim um lugar todo santo.
Quando estou com o povo de Deus
Eu sinto a maior, maior das alegrias.

448 DIANTE DA CRUZ

Ó Deus, me sondas, conheces-me
Mesmo quando falho, eu sei, me
amas
Estás presente a me cercar
Em todo tempo, eu sei, me amas
Eu sei, me amas

Prostro-me diante da cruz
Vejo o sangue de Jesus
Nunca houve amor assim
Sobre a morte já venceu
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar

Tu és meu Guia, meu Protetor
Tua mão me firma
Eu sei, me amas
Eu sei, me amas

Prostro-me diante da cruz..... (2x)

O véu rasgou, o caminho abriu
Tudo consumado está
O véu rasgou, o caminho abriu
Tudo consumado está

E quando tudo, se acabar, 
Estarei seguro
Pois sei, me amas
Pois sei, me amas

Prostro-me diante da cruz..... (2x)

449 EXALTEMOS A JESUS

Exaltemos a Jesus.
Com hinos de louvor e adoração.
Rocha Eterna, meu refúgio.
Cantemos seu poder.

Cristo é minha alegria 
Razão do meu cantar.
Pra sempre entoarei 
Louvores ao Senhor.
Cantarei com amor.
Exaltarei com fervor.

A minha vida consagro ao Senhor!
El Shaddai, El Elyon, Adonai.
A minha vida consagro ao Senhor!
D'ele é o reino e o poder e a glória!

Levantemos nossas mãos.
Como gratidão ao Redentor.
Por sua vida estamos nós aqui.
Glorifiquemos a Jesus!
Glorifiquemos a Jesus!
Glorifiquemos a Jesus!

450 FAMÍLIA

Vem desfrutar do amor de Deus, 
Você e sua casa
Deixe Jesus que é o Rei, 
Entrar em seu coração
Vida melhor ele quer te dar, 
Restaurar seu lar
Paz e harmonia ele quer trazer, 
Pra você

Deus alcançou e modificou, 
Toda a minha casa
Ainda que venha a tempestade, 
Não nos abalará
Vida melhor ele quer te dar, 
Restaurar seu lar
Paz e harmonia ele quer trazer, 
Pra você
Paz e harmonia ele quer trazer, 
Pra você
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451 TUDO É POSSÍVEL

Tudo é possível àquele que crê 
   Para quem o invisível consegue ver 
   Pra quem não põe limites 
   Ao que Deus quer fazer (bis)
    Tudo é possível àquele que crê 

Se tiveres fé como um grão de
mostarda 
Dirás a este monte: lança-te no mar 
Pois Deus está atento para atender 
O que em oração pedirmos sem
duvidar 
Tudo é possível.....

O que ligamos na terra é ligado no céu 
O que desligamos na terra é 
desligado no céu 
Se dois concordarem isto
acontecerá 
Pois assim a palavra nos ensina a orar 
Tudo é possível.....

Em todo tempo, em todo lugar 
Orar, orar, orar 
No lugar secreto ou na congregação 
Orar, orar, orar 
Com perseverança, sem duvidar 
Orar, orar, orar 
Estando em paz ou em tribulação 
Orar, orar, orar 
Tudo é possível.....

Por nossa família, filhos e filhas 
Orar, orar, orar 
Pelos discípulos, pela igreja e os 
irmãos 
Orar, orar, orar 
Pelas cidades, pelas nações 
Orar, orar, orar 
Pois sem fé é impossível agradar a 
Deus 
Orar, orar, orar 
Orar, orar, orar 
Orar, orar, orar 
Tudo é possível....

452 CASINHA

Atrás deste monte tem uma cidade
Com casinhas brancas, casarões,
moças nos portões,
Velhos nas janelas, 
e a velha Maria fumaça,
Descansa na praça 
escutando a bandinha,
Tocar valsas e canções 
nos corações dos jovens namorados.

Atrás desta fumaça tem uma cidade,
Com crianças no meio da rua,
Brincando com a lua contando segredos
E os velhinhos 
nos bancos de jardins assistem
Ao fim de mais uma tarde.

Atrás deste monte tem uma realidade
Casinhas brancas, pichadas palavrões, 
pecados nos portões,
Fracassos nas janelas, 
e a velha Maria fumaça,
Assiste as desgraças 
no meio da praça e a bandinha,
Faz um fundo musical 
a mais um funeral
De quem cansou de viver.

Atrás desta fumaça tem uma realidade,
Policias e ladrões, trancas nos portões,
grades nas janelas,
E os velhinhos bêbados nos bancos
de jardins assistem seu fim.

Atrás deste mundo tem uma cidade
Jesus Cristo quem construiu 
quando subiu naquela cruz 
e o caminho nos ensinou
O amor, ah o amor.
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453 DIGNO DE LOUVOR

Digno de louvor, (2x)
É o teu nome, meu Senhor
Digno de louvor.

Todo o meu amor, (2x)
A ti, somente, eu dou
Todo o meu amor.

454 FIM DE TARDE NO PORTÃO

Fim de tarde no portão
A cabeça branca ao relento
Teimosia de paixão
Faz das cinzas renascer alento

Na estrada o seu olhar
Procurando um vulto conhecido
Espera um dia abraçar
Quem diziam já estar perdido

O seu amor é tão forte
Mais que o inferno e a morte
São torrentes que arrebentam o chão
Mais fácil secar os mares
Apagar a estrela antares
Que arrancar o amor de seu coração
Fim de tarde se debruça no portão

Mas um dia aconteceu
E o moço retornou mendigo
O pai depressa correu
E abraçou o filho tão querido

Tragam roupas e o anel
Calçem logo os seus pés, milagre!
Vinho do melhor tonel
Tanta alegria em mim não cabe

O seu amor é tão forte
Mais que o inferno e a morte
São torrentes que arrebentam o chão
Mais fácil secar os mares
Apagar a estrela antares
Que arrancar o amor de seu coração
Fim de tarde está deserto o portão

455 REI DO UNIVERSO

Rei do Universo
Deus de toda vida
Luz de um claro dia
Ouve a minha oração

Criador bendito
Moras no infinito
Vasto e tão bonito
Mas estás, eu sei que estás
Perto de mim
Dentro do coração
E assim
Posso contar contigo
Onde quer que eu estiver
Pois sei
Que o teu amor
Vai muito além 
Do infinito do teu ser
E vem ao meu encontro

Rei do Universo
Deus da minha vida
Ouve esta cantiga
Feita para o teu louvor
Tua poesia
Tua melodia
Tua harmonia
É muito mais
E sempre mais
Do que se pode ousar imaginar
E vai além do entendimento
Ou do meu sentimento
És meu criador
Fonte e raiz
Ilumina a minha alma
És e serás sempre

Rei do Universo
Deus da minha vida
Rei do Universo
Ouve esta cantiga
Rei do Universo
Deus da minha vida
Rei do Universo
Ouve esta cantiga
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456 A TI SENHOR

A ti, Senhor,
Elevo a minh'alma. (bis)
Ó meu Deus, em ti confio
Guarda-me, Senhor,
Pois em ti, Senhor, eu me refugio.

Faz-me Senhor,
Andar em teus caminhos. (bis)

457 SALVADOR MARAVILHOSO

Salvador maravilhoso,
Deus que tomou o meu lugar
Cordeiro entregue ao Calvário
Morto pra nos salvar,
Ô ô ô, morto pra nos salvar

Consolador, Conselheiro,
Deus que me vem abraçar
Na noite escura da alma
Tu vens comigo andar,
Ô ô ô, tu vens comigo andar

Por isso nós te adoramos,
Por isso vamos louvar,
Pois dessa graça que sara,
Só tu nos podes dar
Ô ô ô, só tu nos podes dar

Pai poderoso e infinito,
Deus que não cansa de amar,
Em meio às nossas fraquezas,
Nós vamos te buscar,
Ô ô ô, nós vamos te buscar

Por isso nós te adoramos,
Por isso vamos louvar,
Pois dessa graça que sara,
Só tu nos podes dar
Ô ô ô, só tu nos podes dar (3X)

458 NÃO SOU MEU

Não sou meu mais,(2x)
Comprado com teu sangue;
Não sou meu mais.

Tudo é teu, Senhor; (2x)
Comprado com teu sangue.
Tudo é teu Senhor.

459 TUDO ENTREGAREI

Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso,
Sempre, sempre, seguirei!

Tudo entregarei!
Tudo entregarei!
Sim, por ti, Jesus bendito,
Tudo deixarei!

Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Corpo e alma, eis aqui!
Este mundo mau renego,
Ó Jesus, me aceita a mim!

Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Quero ser somente teu!
Tão submisso à tua vontade
Como os anjos lá no céu!

Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, eu sinto teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh, que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


