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1 JESUS CRISTO É REI E SENHOR
 (HPD 95) Gottfried Schneider, 1937 (L), Richard Lörcher, 1907 (M)

Jesus Cristo é Rei e Senhor,
seu é o reino e o louvor,
é Senhor potente,
hoje e eternamente.

Ao chegar o dia final
para este mundo com seu mal,
nós, aos pés de Cristo,
confessaremos isto:

Jesus Cristo é Rei e Senhor,
seu é o Reino e o louvor,
é Senhor potente,
hoje e eternamente.

(Apocalipse 11: 15)

2 DA IGREJA É FUNDAMENTO
 (HPD 109) Samuel John Stone, 1866 (M), Samuel Sebastian Wesley, 1864 (M)

Da Igreja é fundamento Jesus, o Salvador;
em seu poder descansa, é forte em seu amor.
Porquanto permanece, a Igreja existirá:
com vida renovada, jamais perecerá.

A pedra preciosa que Deus predestinou
sustenta pedras vivas que a graça trabalhou.
E, quando o monumento se erguer em plena luz,
a glória do edifício será do Rei Jesus!

Senhor, que este edifício, erguido por amor
e para a Tua glória, redunde em Teu louvor;
e que almas redimidas, aqui, em comunhão,
se tornem templo santo de Tua habitação.

(I Pedro 2:4-6)
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3 REJUBILA, FILHA DE SIÃO
 (HPD 11)  Georg Friedrich Haendel, 1747 (L) 1820 (M)

Rejubila, filha de Sião,
regozija-te, Jerusalém!
Vê o Rei da glória, vê o teu Senhor,
vê o Rei da paz, da graça e do amor!
Rejubila, filha de Sião,
regozija-te, Jerusalém!

Salve, salve, filho de Davi!
Salve, Rei bendito e santo de Israel!
O Teu povo aguarda o eterno reino Teu,
reino de justiça, reino celestial!
Salve, salve, filho de Davi!
Salve, Rei bendito e santo de Israel.

Salve, salve, filho de Davi!
Salve, Rei da graça, Príncipe da Paz!
O Teu trono santo sempre existirá,
pois Tu és o Filho do onipotente Pai!
Salve, salve, filho de Davi!
Salve, Rei da graça, Príncipe da Paz!

(Zacarias 9:9)

4 NOITE FELIZ
 (HPD 13) Franz Gruber, 1813 (L), Joseph Mohr, 1792-1848 (M)

Noite feliz, noite feliz!
Ó Senhor, Deus de amor,
pobre e humilde nasceu em Belém.
No presépio, Jesus, nosso bem,
dorme em paz celestial,
dorme em paz celestial.

Noite feliz, noite feliz!
Ó Jesus, Deus da luz,
quão afável é Teu coração,
que vieste nascer nossa irmão,
e a nós todos salvar,
e a nós todos salvar.
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Noite feliz, noite feliz!
Eis que no ar vêm cantar
aos pastores os anjos dos céus,
anunciando a chegada de Deus,
de Jesus, Salvador,
de Jesus, Salvador.

(Lucas 2)

5 DEUS É CASTELO FORTE
 (HPD 97) Martin Luther, 1528 (L&M)

Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento;
assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento.
O rei infernal das trevas, do mal,
com todo o poder e astúcia quer vencer:
igual não há na terra.

A minha força nada faz, sozinho estou perdido.
Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido.
Quem trouxe esta luz? Foi Cristo Jesus,
o eterno Senhor, outro não tem vigor;
triunfará na luta.

Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos:
Sem medo estamos, pois não têm poder de superar-nos.
Pois o rei do mal, de força infernal,
não dominará; já condenado está
por uma só palavra.

O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade.
As armas, o Senhor nos dá: Espírito, Verdade.
Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder:
que tudo se vá! Jesus conosco está.
Seu Reino é nossa herança!

(Salmo 46)
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6 Ó VINDE, FIÉIS
 (HPD 17) 1815 (L) Segundo a canção latina: Adeste fideles (M)

Ó vinde, fiéis, vinde alegres, triunfantes,
ó vinde conosco, vinde a Belém!
Vede a criança, vede o Deus Menino!
Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos,
ó vinde e adoremos o nosso Rei.

Cantemos, felizes, todos ao Menino,
nascido em pobreza, em nosso bem!
Vinde apressados, vinde à manjedoura!
Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos,
ó vinde e adoremos o nosso Rei!

Ó Rei sempiterno, Príncipe divino,
deitado em presépio tão pobre aqui!
Deus verdadeiro, que por nós nasceste:
Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos,
ó vinde e adoremos o nosso Rei!

Cantemos louvores, juntos adoremos
a Cristo Jesus, nosso Salvador!
Glória a Deus nos céus e paz na terra!
Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos,
ó vinde e adoremos o nosso Rei!

(Lucas 2)

7 QUAL BARCO SINGRA PELO MAR
 (HPD 98) Martin G. Schneider (L&M)

Qual barco singra pelo mar a igreja do Senhor.
Eternidade o alvo é  que indica a direção.
Navega pelo temporal de medo angústia e dor.
Vitórias lutas e temor, por séculos, Senhor.
Pergunta angustiante é : Ao fim resistirá?
Há de alcançar o alvo seu e não afundará?

Guia-nos, Senhor! Ampara-nos, Senhor,
pois sem Ti nos assalta temor, solidão
ó guia-nos, Senhor!
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Qual barco em calmo porto está a igreja do Senhor.
Em segurança e lentidão viver é bem melhor.
Contenta-se em relembrar vitórias que já viu.
Parece o apelo a ignorar que a chama a trabalhar.
Quem medo tem de hoje agir de Deus pouco verá.
Só quem na luta porfiar, vitória alcançará.

Qual íntegra tripulação a igreja deve estar,
pois, desunidos, estarão mui sós em alto mar.
Se cada um em seu lugar cumprir o seu dever,
ao alvo certo irá chegar o barco sem temer.
Viaja a tripulação unida em fé e amor.
Pois sabem-se guiados já por bom navegador.

Qual barco singra pelo mar a igreja do Senhor.
Eternidade o alvo é que indica a direção.
Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar,
em rumo igual amigos há que auxílio vêm prestar.
Coragem isto nos dará, fraquezas vencerá.
Ao alvo prometido, enfim, o barco chegará.

8 NEM SÓ PALAVRA É O AMOR
 (HPD 170) John Heinrich Schröder, 1667-1699, H.G. Naumann

Nem só palavra é o amor:
É palavra unida à ação.
Jesus veio ao mundo, amor encarnado,
amor encarnado por todos nós.

Nem só palavra é a paz:
É palavra unida à ação.
Jesus deu a vida, o sangue da aliança,
o signo da paz para um mundo infeliz.

Nem só palavra é esperar:
É palavra unida à ação.
Jesus ressurgiu - ó sinal de esperança,
sinal de esperança por todos nós.
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9 SURGEM ANJOS PROCLAMANDO
 (HPD 20) França (L), L. Holzmeister (M)

Surgem anjos proclamando;
Paz na terra e a Deus louvor!
Anunciam, jubilando:
Eis nasceu o Salvador!

Glória in excelsis Deo,
Glória in excelsis Deo!

Vão alegres os pastores
ver o Menino celestial,
e acrescentam seus louvores
ao louvor angelical.

Berço rude lhe foi dado,
mas do céu lhe vem louvor.
Tanto Deus nos tem amado
que se inclinou ao pecador.

Povos todos adorai-o:
“Glória a Deus” também dizei!
Vossas vidas entregai-lhe;
ele é Cristo, o grande Rei.

10 GRAÇAS, SENHOR
 (CaS1 10)

Graças, Senhor, eu rendo muitas
graças por este novo dia.
Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria.

Graças, por todos os bons amigos.
Graças, Senhor, pelo meu lar.
Graças que até ao inimigo eu posso perdoar.

Graças por todo o meu trabalho.
Graças, pela felicidade.
Graças, por todo o bom e belo e pela verdade.
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Graças, pela Palavra muitas,
graças, por Tua voz Senhor.
Graças, que Tu de perto ou longe aos homens dás
amor.

Graças que Tu não tens limites.
Graças, assim eu quero crer.
/: Graças, eu agradeço por poder agradecer. :/

11 CANTAI E FOLGAI!
 (HPD 200) Revival Tune Book, 1864 (M), Horatius Bonar, 1808-1889 (L)

Cantai e folgai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou.

Dai louvores, celebrai-o: Foi morto na cruz.
Dai louvores, publicai-o: Já vive Jesus!

Cantai e folgai! Pelos ímpios sofreu.
Satisfez a justiça, seu sangue verteu.

Cantai e folgai! Temos livre perdão,
pois Jesus nos oferta real salvação.

Cantai e folgai! Hoje à destra de Deus,
intercede por nós nas alturas dos céus.

Cantai e folgai! O Senhor voltará.
Cristo, o Rei glorioso, nas nuvens virá.

12 SENHOR, TU TENS SIDO
O NOSSO REFÚGIO

 (CaS1 19)

/: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio
de geração em geração.:/

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

/: de eternidade a eternidade Tu és Deus :/
(Salmo 90:1-2)
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13 GLÓRIA PRÁ SEMPRE AO CORDEIRO
 (CaS1 7)

Glória prá 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. Ele é o Senhor.
Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará,
que “Jesus Cristo é o Senhor”.

14 GRAÇAS DOU POR ESTA VIDA
 (CaS1 11) (HPD 237)J. A. Hultmann (M), Alice Denyszczuk (L)

Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou;
Graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição,
pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão.

Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também,
pelas rosas no 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.

15 CÉUS E TERRA LOUVEM A DEUS
 (CaS1 8)

Céus e terra louvem a Deus,
aves e anjos louvem ao Senhor!
Pingos de chuva, areia da praia,
cantem glória ao Deus criador!
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Que nos deu Jesus para nos salvar
Que nos dá amor e nos livra do mal.

Lírios e rosas louvem a Deus,
chamas e ventos louvem ao Senhor.
Todos os povos louvem a Deus,
cantem glória ao Deus criador!

Todos os povos louvem a Deus,
cantem glória ao Deus criador.
Cantem glória ao Deus criador,
cantem glória ao Deus criador!

16 RUDE CRUZ SE ERIGIU
 (CaS1 36)

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
com emblema de afronta e de dor.
Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador.

Sim, eu sempre amarei essa cruz;
Seu triunfo meu gozo será,
pois um dia em lugar de uma cruz,
a coroa Jesus me dará.

Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou.
Tem a cruz para mim atrativos sem fim
porque nela Jesus me salvou.

Lá na cruz padeceu, desprezado morreu,
meu Jesus para dar-me o perdão.
Dela agora provém para mim todo o bem,
tenho nela real salvação.

Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Quando Cristo voltar, para aqui me buscar,
Sua glória eu irei receber.
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17 BENDIREI AO SENHOR
EM TODO O TEMPO

 (CaS1 17)

Bendirei ao Senhor em todo o tempo,
Seu louvor em minha boca estará.
No Senhor se gloria a minha alma,
ouvirão os mansos e se alegrarão.
Engrandecei ao Senhor comigo,
exaltemos à uma o Seu nome.
Busquei ao Senhor e Ele ouviu,
de todos meus temores me livrou.

(Salmo 34:1-4)

18 HOSANA, HOSANA AO REI
 (CaS1 20)

/: Hosana, hosana ao Rei :/

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 ali
Hosana ao que vem em o nome do Senhor
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem em voz triunfal.
/: Hosana, hosana ao Rei :/

Como o povo de Jerusalém
um dia nós poderemos cantar
A Jesus Cristo que virá outra vez
para levar-nos ao eterno lar.

(Mateus 21: 8-9)

19 SENHOR, ORAMOS AGORA
 (CaS1 98)

Senhor, oramos agora
por todos que fora ainda não tem luz.

Senhor, dá a eles o pão,
dá-lhes Teu perdão e dá-lhes Jesus.
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Senhor, perdoa os pecados,
perdoa a nós todos, ouve nossa voz.

Senhor, Espírito Santo,
ouve nosso canto, habita entre nós.

Senhor, que seja feliz
aquele que diz: “eu creio também”.

Senhor, nós rogamos isto
em nome de Cristo, prá sempre, amém.

20 DEUS VOS GUARDE
 (CaS1 144) (HPD 118) William Gould Tomer, 1882 (M) Jeremiah Eames Rankin, 1882

(L)

Deus vos guarde pelo Seu poder,
protegidos, abençoados,
desfrutando os Seus cuidados.
Deus vos guarde pelo Seu poder.

Pelo Seu poder e no Seu amor,
Estaremos todos com Jesus,
Pelo Seu poder e no Seu amor,
Ó, que Deus vos guarde em Sua luz!

Deus vos guarde para o Seu louvor,
consolados e contentes,
achegados sempre aos crentes;
Deus vos guarde para o Seu louvor!

Deus vos guarde bem no Seu amor,
no trabalho glorioso,
para o dia venturoso;
Deus vos guarde bem no Seu amor!



12

21 ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR
 (CaS1 44)

/: Alegrai-vos sempre no Senhor,
alegrai-vos no Senhor :/

/: Alegrai, alegrai,
alegrai-vos no Senhor :/

(Filipenses 4:4)

22 NÃO POR FORÇA
 (CaS1 94)

/: “Não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito”. :/

Diz o Senhor dos Exércitos.
Diz o Senhor dos Exércitos:

“Não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito”.

(Zacarias 4:6)

23 CHUVAS DE BÊNÇÃOS
 (CaS1 148) (HPD 119) James Mc Granahan, 1840-1907 (L),

Daniel W. Whittle, 1840-1901 (M)

Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus,
tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus.

Chuvas de bênçãos,
chuvas de bênçãos dos céus,
Gotas benditas já temos,
chuvas rogamos a Deus.

Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão,
os pecadores indignos graças dos céus obterão.

Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor,
dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor.
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24 VEM, ESPÍRITO DIVINO
 (CaS1 105)(85 HPD) William Howard Douane, 1870 (L),

Sarah Poulton Kalley, 1825-1907 (M)

Vem, Espírito divino, grande ensinador,
vem, revela às nossas almas Cristo, o Salvador.

Santo Espírito, ouve com favor!
Em poder e graça insigne, mostra o Teu amor.

Vem, destrói os alicerces do viver falaz,
aos errados concedendo salvação e paz!

Vem, reveste a Tua igreja de poder e luz!
Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus!

Maravilhas grandiosas outros povos têm;
bênçãos venham semelhantes sobre nós também!

25 DEUS FEZ OS PEIXINHOS
 (CaS1 171)

Deus fez os peixinhos para rios e mar,
Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar.

Quando brincam n'água até o fundo vão,
brincam sem cuidado vejam só como eles são.

Um é pequenino, outro é grandalhão,
Um é magricela, o outro é gorduchão.

26 DAMOS GRAÇAS AO SENHOR
 (CaS1 179)(HPD 239)

/: Damos graças ao Senhor, damos graças,
graças pelo Seu amor. :/
De manhã cedo os passarinhos
estão cantando, louvando ao Criador
/: E tu, amigo porque não cantas,
louvando a Cristo Jesus, o Salvador? :/
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27 ANDAM PROCURANDO
 (CaS1 160)

Andam procurando a razão de viver,
neste mundo mau querem paz receber;
Fazem seus caminhos tentando achar
algo que prá 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 nova vida Ele pode lhe dar.

28 BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
 (CaS1 205) (HPD 197)

Buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça
e todas estas coisas vos serão acrescentadas;
Aleluia , Aleluia.

Aleluia (5x)

Não só de pão o homem viverá, mas de toda a Palavra,
que procede da boca de Deus;
Aleluia , Aleluia.

(Mateus 4:4), (Mateus 6:33)

29 SE SOFRIMENTO TE CAUSEI
 (CaS1 195) (150 HPD) Pablo Sora (M), C. M. Battersby, 1913 e Umberto Cantoni (L)

Se sofrimento Te causei, Senhor,
se a meu exemplo o fraco tropeçou,
se em Teus caminhos eu não quis andar:
perdão, Senhor!

Se vão e fútil foi o meu falar,
se a meu irmão não demonstrei amor,
se ao sofredor não estendi a mão
perdão, Senhor!
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Se indiferente foi o meu viver,
tranqüilo 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!

30 A LEI DO SENHOR É PERFEITA
 (CaS1 204)

A lei do Senhor é perfeita,
e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos símplices.

São mais desejáveis do que ouro depurado,
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.

Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor,
ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor.
Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor.

(Salmo 19: 7-10,14)
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31 CRISTO VEIO AO MUNDO
 (CaS1 211)

Cristo veio ao mundo só prá nos salvar
Das garras do pecado Ele redimiu
E numa cruz tão rude expirou por nós
e todos os que O buscam podem se salvar
Pois n’Ele encontrarão:

/: Libertação, libertação Cristo dá,
Ele prometeu libertação
Só pedir, já lhe concedeu.
Creia em Cristo e aceite o seu perdão :/

Errante pela vida já vaguei tão só
Não tinha alegria, té que um dia enfim
Cristo de repente surgiu para mim
E desde aquele instante senti algo
E vou sentir no coração:

32 AO ORARMOS SENHOR
 (CaS1 202)

Ao orarmos Senhor,
vem encher-nos com Teu amor,
para um mundo agitado esquecer,
cada dia Tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar,
refrigério prá alma nos dar.
E agora com estes irmãos,
nos unimos aqui em oração.

33 SE CONFESSARMOS
OS NOSSOS PECADOS

 (CaS1 227)

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

(1 João 1:9)
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34 EM JESUS AMIGO TEMOS
 (CaS1 213)

Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão.
E nos manda que levemos tudo a Deus em oração.
Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração.
Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração.

Temos lidas e pesares, e na vida tentação.
Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração.
Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração.
Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.

E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão.
Pois é sempre a nossa força, e refúgio em oração.
Haverá um outro amigo de tão grande compaixão?
Em seus braços nos acolhe, e nos dá consolação.

35 NOME SOBRE TODO NOME
 (CaS1 240)

Nome sobre todo nome é o nome de meu Cristo,
Ante tão glorioso nome todos se prostrarão.
As trevas todas com seu poder,
de todo o mundo a humanidade,
Todos céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão.
Nossos olhos O contemplam, nosso coração O adora,
Toda língua já proclama: Jesus Cristo é Senhor.

36 POVOS DA TERRA LOUVAI
 (CaS1 165)

Povos da terra louvai ao Senhor.
Com alegria, com santo fervor.
Todos os povos louvai ao Senhor!
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37 AO QUE ESTÁ SENTADO
 (CaS1 237)

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.

(Apocalipse 5:13)

38 TUDO É POSSÍVEL
 (CaS2 2)

Tudo é possível se podes crer.
Tudo é possível se podes crer.
Fé move a mão de Deus
Fé em Sua palavra viva
Tudo é possível se podes crer.

(Marcos 9:22)

39 EXALTAR-TE-EI
 (CaS2 3)

/: Exaltar-Te-ei, ó Deus meu e Rei,
e bendirei o Teu nome. :/

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 poderoso Senhor,
Poderoso nas batalhas,
O Senhor dos exércitos,
Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória.
Lá, lá, lá, lá...

(Salmo 145:1,2 e 24:7-10)
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40 EU QUERO SER VASO NOVO
 (CaS2 1) Newtom Tuller (L & M)

Eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebre a minha vida, e faze-a de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.

41 SALMOS DE LOUVOR
 (CaS2 6)

/: Salmos de louvor cantemos para o Senhor,
pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor.
Salmos, salmos : /
Salmos de louvor, salmos de louvor.

/: Louvado seja Deus, o Rei dos reis,
prá sempre cantarei do Teu amor.
Teus filhos vão falar do Teu poder,
todos hão de Te adorar e Te bendizer. :/

42 CANTAI AO SENHOR
UM CÂNTICO NOVO

 (CaS2 9) Nelson Marialva Bomilcar, 1981 (M)

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,
Mui digno de ser louvado,
Mais temível do que falsos deuses.

/: Glória e majestade estão diante d’Ele,
força e formosura no Seu santuário : /

(Salmo 96:1-6)
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43 LÁ ESTÁ O MEU TESOURO
 (CaS2 7)

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

44 VAMOS ADORAR A DEUS!
 (CaS2 11)

Vamos adorar a Deus!
Vamos adorar a Deus!
Vamos invocar Seu nome!
Vamos adorar a Deus!

Quando eu adoro a Deus,
quando eu adoro a Deus,
o Seu gozo inunda o meu ser.
Quando eu adoro a Deus.

Podes adorar a Deus,
podes adorar a Deus,
Basta invocar Seu nome.
Podes adorar a Deus.

45 BENDITO SEJA DEUS
 (CaS2 12) Donald Stoll, 1982.(L & M)

/: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração,
nem afasta de mim a Sua graça. :/

Pois me tem ouvido e tem me atendido.

Bendito seja Deus que não me rejeita a oração,
nem afasta de mim a Sua graça.

(Salmo 66:19,20)
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46 A TI, SENHOR
 (CaS2 17)

/:A Ti, Senhor (a Ti Senhor),
elevo a minh'alma (elevo a minh'alma). :/
Ó! meu Deus (Ó! meu Deus),
em Ti confio (em Ti confio).
Guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio.

/: Faz me Senhor (faz-me, Senhor),
andar nos Teus caminhos (andar nos Teus caminhos). :/
Ó! meu Deus (ó! meu Deus),
em Ti confio (em Ti confio).
Guarda-me Senhor, pois em Ti, Senhor me refugio.

(Salmos 25:1,2,4,20)

47 QUERO LOUVAR-TE
 (CaS2 26) Sam Scott (L), Randy Thomas(M)

/: Quero louvar-Te sempre mais e mais:/
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer
Quero louvar-Te.

As aves do céu cantam para Ti;
As feras do campo refletem Teu poder.
Quero cantar, quero levantar as mãos a Ti.

/: Quero amar-Te sempre mais e mais:/
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer
Quero amar-Te.

/: Quero servir-Te sempre mais e mais:/
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer
Quero servir-Te.

Quero louvar-Te sempre mais e mais
Quero amar-Te sempre mais e mais
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer
Quero servir-Te.
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48 UM SÓ REBANHO
 (CaS2 29) J. I. Freire(L), Leila M. Morris (M)

Um só rebanho, um só Pastor,
uma só fé em um só Salvador.
É Teu amor que nos une aqui,
/: e num só Espírito adoramos a Ti. :/

Um só rebanho, um só Pastor,
fruto ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
/: Louvado seja, bendito Jesus! :/

Um só rebanho, um só Pastor.
Sim, esperamos por Ti, ó Senhor!
É face a face que vamos ver
/: quem nos amou e por nós quis morrer. :/

49 O SENHOR DEUS ESTÁ
NO MEIO DE TI

 (CaS2 32)

O Senhor Deus está no meio de ti,
o Senhor Deus te salva.
Sobre ti se alegrará,
Ele em amor te renovará
e deixará sobre ti a alegria,
a alegria, a alegria, a alegria deixará.

(Sofonias 3:17)

50 QUE A GRAÇA DO SENHOR JESUS
 (CaS2 13)

Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai,
e a comunhão, a comunhão do Espírito reine aqui.
E para sempre, e para sempre, e para sempre, amém.

(2 Coríntios 13:13)
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51 CONHECI O MUNDO MAU
 (CaS2 42)

Conheci o mundo mau e com ele seus ardis.
Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis
saber mais que qualquer um, construir algum amor,
onde a paz pudesse ser a verdade prá 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 e Salvador.
Quero dar-lhe meu louvor; eu só n’Ele posso crer.

52 CALMO, SERENO E TRANQUILO
 (CaS2 44)

Calmo, sereno e tranquilo
sinto descanso neste viver;
Isto devo a um Amigo,
e só por Ele eu pude obter.

É Jesus, meu amigo,
meu Senhor, o Salvador.
Só por Ele ganhei
a vida eterna com Deus.

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

53 MEU MANDAMENTO
 (CaS2 51) Butzke (L & M)

Meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros,
Assim como Eu vos amei.

(João 13:34)
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54 CANTO
 (CaS2 55) Ederly Chagas (L),  Arthur Mendes, 1977 (M)

Canto, eu canto louvando o Salvador.
Canto, eu canto Sua história e seu amor.

Quando eu me achava perdido e só,
Veio Jesus prá  me resgatar
Comprou-me com seu amor na cruz
“Eis-me aqui prá te acompanhar”.

Tudo que eu poderia dar,
Todo o meu tempo e meu coração.
Eu entreguei ao meu Salvador
E aceitei todo seu amor.

(João 15:12)

55 REUNIDOS AQUI
 (CaS2 60)

Reunidos aqui, só prá louvar ao Senhor.
Novamente aqui, em união.
Algo novo há de acontecer.
Algo bom Deus tem prá nós.
Reunidos aqui, só prá louvar ao Senhor

56 DESDE O AMANHECER
 (CaS2 70)

/: Desde o amanhecer, até que se ponha o sol
Louvemos ao nome de Deus. :/
Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor,
louvai ao Senhor. Bendizei ao nome de Deus,
desde agora e prá sempre louvai.
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57 SOMOS A FAMÍLIA DE DEUS
 (CaS2 61)

Somos a família de Deus, sim,
somos a família de Deus.
Ele tem nos chamado prá ter união,
trazendo ao mundo a luz.

58 BONDADE E MISERICÓRDIA
 (CaS2 67) (HPD 232)

/: Bondade e misericórdia certamente me seguirão :/
/: Todos os dias da minha vida :/
 Habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Aleluia!
Bondade e misericórdia certamente me seguirão.

(Salmo 23:1-2, 6)

59 QUEM QUER CANTAR DO AMOR
 (CaS2 56)

Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz.
Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus,
pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la,
e não se envergonhar de aqui testemunhá-la.

Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz.
Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim.
E mesmo que o mundo por isso me despreze,
eu falo de Jesus e que Seu fardo é leve.

Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz.
Seguindo os passos Seus eu testemunho o amor de Deus.
Que o meu falar e a vida em harmonia estejam,
que todos o amor na minha vida vejam.
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60 SE COM A TUA BOCA CONFESSARES
 (CaS2 71)

Se com a tua boca confessares
ao Senhor Jesus
E em teu coração, creres, sim, que Deus
O ressuscitou das trevas para a luz.

Então verás, verás a mão de Deus.
Então terás, terás a salvação.
Porque com o coração se crê para a justiça
E com a boca se confessa a salvação.

Confessar Jesus não é brinquedo
pode custar muito, meu irmão.
Mas Ele acaba com teu medo.
Dando Seu amor e Seu perdão.

(Romanos l0:9,10)

61 OS QUE CONFIAM NO SENHOR
 (CaS2 73)

/:Os que confiam no Senhor,
são como o monte de Sião.:/
Firmes para sempre permanecem,
firmes para sempre no Senhor.
Firmes para sempre no Evangelho,
firmes para sempre no amor.
/:Os que confiam no Senhor :/

/:Os que esperam no Senhor,
suas forças hão de renovar.:/
Sobem como águias para os montes,
correm mesmo sem se fatigar.
Engajados pelo Evangelho,
querem suas vidas ofertar.
/:Os que esperam no Senhor :/

(Salmo 125:1), (Isaías 40:31)
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62 ARDE A VOZ
 (CaS2 75)

Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré,
Ele que não tinha casa e nem sandália no pé.

Era pobre com os pobres e sofria com os sofridos,
dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos.

Hoje estamos tão distantes do que Ele ensinou,
tão distantes da justiça, tão distantes do amor.

Ele é quem te convida a viver simplicidade.
Ter só n’Ele a tua posse, ver só n’Ele a verdade.

63 QUE ESTOU FAZENDO
 (CaS2 86)

Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me o Seu perdão?
Há muitos pobres sem lar sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.

Meu Cristo veio prá nos remir:
O homem todo sem dividir.
Não só a alma do mal salvar,
Também o corpo ressuscitar.

Há muita fome no meu país,
Há tanta gente que é infeliz.
Há criancinhas que vão morrer,
Há tantos velhos a padecer

Milhões não sabem como escrever,
Milhões de olhos não sabem ler,
Nas trevas vivem sem perceber
Que são escravos de outro ser.

Aos poderosos eu vou pregar,
Aos homens ricos vou proclamar:
Que a injustiça é contra Deus,
E a vil miséria insulta os céus.
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64 DEUS É MEU AMPARO
 (CaS2 68)

/:Deus é meu amparo , minha fortaleza,
meu consolo forte na tribulação .:/

Ainda que se mudem os montes para o mar,
ainda que a terra trema nós podemos confiar.

/:Céus e terras poderão passar,
mas sua palavra não passará.:/
/:Não, não, não passará.:/

(Salmo 46:1,2), (Mateus 24:35)

65 CELEBRAI COM JÚBILO (habitantes)
 (CaS2 91)

Celebrai com júbilo ao Senhor.
Habitantes de todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria,
Apresentai vos diante dele com cânticos.

/: Sabei que o Senhor é bom: /
/: Foi ele quem nos fez e dele somos: /
Somos o seu povo, rebanho do seu pasto.

/: Entrai pelas portas com gratidão: /
/: E nos seus átrios com hinos de louvor :/
Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome.

/: Porque o Senhor é bom : /
/: Sua misericórdia dura para sempre :/
E eternamente sua fidelidade.

(Salmo 100)

66 AQUELE QUE HABITA
 (CaS2 77)

/: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
À sombra do Senhor, Onipotente descansará.: /
Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus (3x)
Amém, amém, amém.

(Salmo 91:1,2)



29

67 ESTA PAZ QUE EU SINTO
 (CaS2 109)

Esta paz que eu sinto em minh'alma
Não é por que eu olho ao meu redor.
Esta paz que eu sinto em minh'alma
É porque eu olho ao meu Senhor

/: Não olho a circunstancia (não, não, não)
olho o Seu amor.
Não me guio por vistas,
alegre estou: /

Este gozo que eu sinto em minh'alma
Não é por que tudo me vai bem.
Este 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 seu fruto.
Ainda que os montes se lancem ao mar
Ou que a terra trema, hei de confiar.

Aleluia, glória, aleluia.
Aleluia, meu Jesus.
Aleluia, glória, aleluia.
Aleluia meu Senhor.

68 NÃO POR ACASO
 (CaS2 115)

/: Não por acaso estou aqui, Deus foi quem me fez:/
Contigo sempre hei de estar (3x) diz meu Jesus.

/: Desde que Ele me achou, só não mais estou.:/
Contigo sempre hei de estar (3x) diz meu Jesus.

/: Seu poder opera em mim, vida sem igual.:/
Contigo sempre hei de estar (3x) diz meu Jesus.
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69 MAS SE O SENHOR NÃO EDIFICAR
 (CaS2 100)

/: Mas se o Senhor não edificar a casa
em vão trabalham os que a edificam
Mas se o Senhor não guardar
em vão vigiarão as sentinelas:/
Inútil será levantar de madrugada (de madrugada)
Inútil será descansar mais tarde (mais tarde)
/: Comer o pão que penosamente granjeastes :/
Aos seus amados ele dá enquanto dormem (3x)

(Salmo 127:1-2)

70 ENTÃO SE VERÁ
 (CaS2 103)

/: Então se verá o Filho do homem
vindo sobre as nuvens com poder e glória :/

/: Porque assim como o relâmpago
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente,
assim há de ser a vinda do Filho do Homem :/

(Lucas 21:27), (Mateus 24:27)

71 SEU NOME É MARAVILHOSO
 (CaS2 92)

Seu nome é Maravilhoso (3x)
Pai da eternidade, Príncipe da paz.

Seu nome é Conselheiro. (3x)
Pai da eternidade, Príncipe da paz.

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

Seu nome é Maravilhoso,
Seu nome é Conselheiro,
Seu nome é Deus forte.
Pai da eternidade, Príncipe da paz.

(Isaías 9:6)
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72 UMA CENTELHA SÓ
 (CaS2 118)

Uma centelha só um grande fogo faz.
Queimando 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 nasce do botão.

Quero que você conheça a felicidade,
igual a que encontrei, que é realidade.

Do alto da montanha  ao mundo vou falar,
que encontrei Jesus, Senhor e quero transmitir.

73 REI DOS REIS
 (CaS2 106)

/: Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Glória, Aleluia :/
Jesus Salvador, Jesus meu Senhor
Reina para sempre.
Glória, Aleluia.

74 EM SUA GLÓRIA
 (CaS2 125) Marcelo Antunes (L & M)

/: Em sua glória, louvemos ao Senhor.
Ó, sim, demos louvores ao nosso Senhor. :/

/: Onde acharemos um Deus como Tu.
Que nos perdoa e nos dá Seu amor. :/

/: O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem terei medo se Ele é por mim. :/
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75 ESTOU ALEGRE!
 (CaS2 124)

Estou alegre! (Por que estás alegre?)
Estou alegre!(Conta-me por que!)
Estou alegre! (Por que estás alegre?
Isso eu quero já saber.)
Vou contar-te (Podes contar-me,
a razão de estar alegre assim.)

/: Cristo um dia me salvou e também me perdoou
Por isso agora alegre estou: /

76 VEDE QUE GRANDE AMOR
 (CaS2 132)

/: Vede que grande amor
nos tem concedido o nosso Pai: /
/: De sermos chamados filhos de Deus. :/

(1 João 3:1)

77 TU ME CONHECES
 (CaS2 133)

Tu me conheces quando estou sentado,
Tu me conheces quando estou de pé.
Vês claramente quando estou andando,
quando repouso Tu também me vês.
Se pelas costas sinto que me abranges,
também de frente sei que me percebes.
Para ficar longe do Teu Espírito,
o que farei? Aonde irei? Não sei!

Para onde irei? Para onde fugirei?
Se subo aos céus ou se me prostro no abismo
eu te encontro lá.
Para onde irei?  Para onde fugirei?
Se estás no alto da montanha verdejante
ou nos confins do mar!
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Dá-me Tuas mãos, ó, Senhor bendito,
Benditas sejam as tuas mãos.
Prova-me e vê meus pensamentos.
Olha-me, Deus, e vê meu coração.
Livra-me Deus de todo o mau caminho.
Quero viver, quero sorrir, cantar.
Pelo caminho da eternidade, Senhor.
Terei toda a felicidade.

(Salmo 139)

78 SENHOR, BUSQUEI TEU ROSTO
 (CaS2 143)

Senhor, busquei Teu rosto e vi o Teu olhar,
de quem morreu, morreu de amar,
levou de nós todas as dores sobre Si.

Senhor, quando cansado de andar,
buscando paz sem encontrar,
eu vi Tua luz e o Teu viver, Jesus.

Resplandeceu dentro de mim o Seu amor,
e agora vou ao mundo contar:
/: que o Caminho, a Verdade e a Vida é Jesus. :/

79 COMO A PALMEIRA
 (CaS2 155) Lígia Rosana Borba, Donald Stoll e Asaph Borba, 1982 (L & M)

Como a palmeira florescerá o justo. (4x)

Crescerá como o cedro do Líbano,
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus.

Crescerá como o cedro do Líbano,
plantado na casa do Senhor,
e na velhice dará muitos frutos.

(Salmo 92:12-14)
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80 INVOCA-ME E TE RESPONDEREI,
 (CaS2 161)

Invoca-me e te responderei,
Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
Que não sabes, por que assim diz o Senhor
O Deus de Israel. (3x)

(Jeremias 33: 3-4)

81 PENSE EM TUDO
 (CaS2 166)

/: Pense em tudo o que você fala,
Medite antes de responder a alguém,
Pois Deus conhece sua resposta
Melhor que você também. :/

(Pense em tudo o que você fala
Pois Deus lhe conhece muito bem.)

/: Suas palavras o quanto puras são?
No seu viver o que há de gratidão?
Saiba que Deus quer lhe aperfeiçoar
E lhe ensinar a louvar. :/

(Suas palavras o quanto são puras?
Deus quer lhe ensinar a louvar.)

82 HÁ MOMENTOS QUE AS PALAVRAS
NÃO RESOLVEM

 (CaS2 151)

/: Há momentos que as palavras não resolvem
Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós: /

/: Foi no Calvário que Ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar: /

/: Aqui no mundo as desilusões são tantas
Mas existe uma esperança: é que Ele vai voltar :/
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83 GRANDE É O SENHOR (Rei do Universo)
 (CaS2 152)

Grande é o Senhor, Rei do Universo. (3x)
Ó quão grande é.

Hosana nas alturas. (3x)
Ó quão grande é. (repete na segunda vez)

Bendito é, bendito o que vem. (3x)
/: Em nome do Senhor: /

84 ALTO PREÇO
 (CaS3 6) Asaph Borba e Jan Gottfridsson , 1989.(L & M)

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, pensava em nós.

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. : /
Unidos iremos andar.

85 NESTE MOMENTO DE ORAÇÃO
 (CaS2 96)

Neste momento de oração, quero pedir-Te, Pai.
Que com poder enchas meu ser, com Tua paz.
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86 EIS-ME AQUI
 (CaS3 7) Asaph Borba, 1987(L & M)

Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer,
tenho andado a procura do meu próprio bem viver.
Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí
não Te conhecendo assim como eu conheço a Ti.

O chamado que um dia Tu fizeste a mim
e ao qual, sem hesitar eu disse sim,
ressoou em meus ouvidos como na primeira vez,
e a Ti Jesus eu novamente digo sim.

/: Eis-me aqui,
eu livre estou ao Teu dispor,
para onde Tu quiseres me enviar,
Me coloco submisso a Ti Senhor,
para o Teu querer em mim realizar. :/

87 PESCADOR
 (CaS3 9) Sérgio Paulo Muniz Pimenta  (L & M)

É manhã pescador, já se lança no mar
prá  pegar uns pescados,
prá ganhar uns trocados,
para se sustentar.

Sol  a sol com suor, céu e céu, mar e mar,
Quando enfrenta o perigo,
logo lembra do amigo que não pode voltar.
Meia volta se faz, não dá prá retornar.
Some o sol, some a cor, surge o medo e temor.
E se esquece da dor, e se esquece do pão,
e esquece o metal.
Sabe que sua vida, se Deus não der guarida
o que vem é fatal...

Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso.
Só Deus tem solução.
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88 O TEU AMOR
 (CaS3 1) Tedy Sandquist (L & M)

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.

Lai, lai, lai, la, lai.

89 AOS TEUS PÉS
 (CaS3 2) Benedito Carlos Gomes, 1989. (L & M)

Flua, Senhor, Tua presença, Tua Palavra.
Flua em mim Tua unção e o Teu poder.
Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser
e impedem o fluir do Teu espírito em mim.
Quero ser livre para derramar
toda a minha vida no Teu altar
e em amor me consagrarei,
e aos Teus pés adorarei,
e aos Teus pés adorarei,
e aos Teus pés sempre estarei.

90 CELEBRAI
 (CaS3  12) Dane Baker (L & M)

/: Celebrai, a Cristo, celebrai, :/

Ressurreto, ressurreto, Ele vive para sempre.
Ressurreto, ressurreto, vamos celebrar
A vinda do nosso Senhor.



38

91 HÁ MOMENTOS
 (CaS3  25)

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

92 NOSSO DEUS É SOBERANO
 (CaS3  10) Wilson Santos (L & M)

/: Nosso Deus é soberano
Ele reina antes da fundação do mundo :/
A terra era sem forma e vazia
e o Espírito do nosso Deus
se movia sobre a face das águas.
Foi Ele quem criou os céus dos céus,
e fez separação das águas da terra seca.
Foi Ele quem criou os luminares,
criou a natureza, e formou o homem.
/: Glória a Deus por Suas maravilhas,
pela Sua grandeza, glória a Deus!  :/
Glória a Deus!

93 DEUS ESTÁ AQUI
 (CaS3  15) Donald Stoll e Asaph Borba (L & M)

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

Deus esta em mim...

Deus esta em ti...

Deus esta em nós...
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94 TU ÉS SOBERANO
 (CaS3  13) Angela V. Perez (L & M)

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

E apesar desta glória que tens,
Tu te importas comigo também.
E este amor tão grande,
eleva-me amarra-me a Ti.
Tu és tremendo!

95 MUITOS VIRÃO TE LOUVAR
 (CaS3  22) Guilherme Kerr Neto (L), Jorge Camargo (M)

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.
La, la, la, laia, la, la, la, laia.

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, prá Teu louvor.



40

96 QUEM PODE LIVRAR
 (CaS3  23) Benedito Carlos Gomes (L & M)

/: Quem pode livrar como o Senhor?
Ele é poderoso prá me guardar! :/

Quando os meus inimigos
Se levantaram contra mim

/: O Senhor estendeu Sua mão para mim
e me deu a vitória! :/

97 AQUI VIEMOS TE ADORAR
 (CaS3  24)

Aqui viemos Te adorar, ó Cristo!
E proclamar o Teu poder.
Nos levantamos para o Teu louvor,
Jesus: Senhor, Rei, Salvador.

Aqui viemos por amor, ó Cristo!
Aceita a nossa oração!
E as nossas vidas no altar de Deus,
confirmam a nossa adoração.

98 AO ÚNICO
 (CaS3  27) Benedito Carlos Gomes (L & M)

/: Ao único que é digno de receber,
a honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real,
a Ele ministramos o louvor /:

/: Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o Teu nome nos rendemos aos teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. :/
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99 ORAÇÃO DA IGREJA
 (CaS3  31) Cláudio Kupka (L & M)

Ó! Pai, nos Te pedimos que nossos corações
encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro!
E mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção
Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção

Ó! Pai, queremos servir-Te,
pregar e viver o Teu Reino.
E mostrar a todos que és a esperança deste mundo.
Fortalece o Teu povo, Senhor! Amém.

100 TRIBUTAI AO SENHOR
 (CaS3  38) João B. de Souza dos Santos (L & M)

/: Tributai ao Senhor, filhos de Deus.
Tributai ao Senhor glória e força :/

A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é cheia de majestade.

Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome,
adorai ao Senhor na beleza da santidade.

(Salmo 96:7-8)

101 HOJE É TEMPO DE LOUVAR
 (CaS3  32) Maranatha Music – EUA (L & M)

Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita o Seu espírito

Então é só cantar, e a Cristo exaltar
E Sua  glória encherá este lugar
Vem louvar ( sim vem louvar )
Vem cantar ( sim vem cantar )

No meio dos louvores Deus habita
E é seu prazer cumprir o que nos diz
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102 CANTAI POIS A VITÓRIA É GANHA
 (CaS3  36) Fischer Volk (L & M)

Cantai pois a vitória é ganha,
o inimigo afundou-se no mar.
Cantai pois a vitória é ganha,
as coisas velhas ficaram, prá trás.
Vencidas as barreiras que nos impediam,
entremos na terra de Canaã.

/: Aleluia, Aleluia :/

Louvai pois a vitoria é ganha, ...

Dançai pois a vitoria é ganha, ...

103 ESTAMOS AQUI SENHOR
 (CaS3  33) Flávio Irala e Valdomiro de Oliveira(L & M)

Estamos aqui, Senhor!
Viemos de todo o lugar,
trazendo um pouco do que somos,
prá nossa fé partilhar.

/: Trazendo nosso louvor
Um canto de alegria
Trazendo a nossa vontade
de ver raiar um novo dia :/

Estamos aqui, Senhor!
Cercando esta mesa comum
trazendo idéias diferentes,
mas em Cristo somos um.

/: E quando sairmos daqui
 nós vamos para voltar
na força da esperança
e na coragem de lutar :/
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104 CORAÇÃO JOVEM
 (CaS3  43) João Walter Dürr e Cláudio Kupka (L & M)

Tem gente querendo a nossa cabeça!
Entrando na deles, sonham por nós.
Dominam o mundo, nos vendem de tudo;
não resistiremos lutando a sós.

De mãos apertadas e olhos abertos,
deixemos Jesus nossa paz inquietar.
Coração jovem descobre tua garra,
explode de amor, conquista teu lugar.

Se até nossa fé parece vazia,
se os grupos e as frentes só andam prá trás.
Larguemos o medo de recomeçar;
fórmulas prontas não nos servem mais.

Nos lares desfeitos, junto aos solitários
entre os marginais, onde se foi a ilusão;
mostremos o Cristo que corre nas veias.
Repartindo esperança, fazemos missão.

105 AINDA QUE EU FALE
 (CaS3  54) Asaph Borba (L & M)

Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
mas seu eu não tiver amor, serei como o metal,
ou o címbalo que retine.
Nada serei, sim, nada terei, se eu não tiver amor.

/: Nada serei se eu não tiver amor. :/

Ainda que eu tenha o dom de profetizar,
E conheça todos os mistérios, toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé que transporte montes.
Nada serei, sim, nada terei, se eu não tiver amor.

(I Corintios 13)
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106 CLAMOR
 (CaS3  37) João Walter Dürr e Stanley Loh (L & M)

Um clamor se ouve não é de hoje.
Clamor de muitos povos pedindo paz.
Pedindo o fim das lutas pelo poder.
Pedindo paz, pedindo paz.

Um clamor se ouve não é de hoje.
Clamor de operários pedindo voz,
pedindo seus direitos à dignidade.
Pedindo voz, pedindo voz.

Coração sensível não escuta um gemido
sem estar pronto a aliviar a dor.
Cristão que participa da festa do Reino,
reparte paz e luta por justiça.

Um clamor se ouve não é de hoje,
clamor de lavradores pedindo chão,
pedindo condições de na terra trabalhar,
Pedindo chão, pedindo chão.

Um clamor se ouve não é de hoje,
clamor de semi-vidas pedindo pão,
pedindo repartir a comunhão.
Pedindo pão, pedindo pão!

107 EU CELEBRAREI
 (CaS3  42) Comunidade dos EUA (M)

/: Eu celebrarei, cantando ao Senhor,
e só n’Ele me alegrarei. :/

/: Eu O louvo e O adoro,
porque tem triunfado :/
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108 RESPLANDECEU
 (CaS3  60) Jorge M. Rehder, 1985 (L & M)

O nosso Deus Resplandeceu em nossos corações
Derramando sobre nós a sua luz;
a fim de que nós possamos sempre, sempre proclamar
as virtudes de quem morreu na cruz por amar.
Livres da escuridão, hoje temos a missão
de sermos também luz diante dos homens,
para que através do nosso viver
outros possam a verdade conhecer,
e a Deus glorificar, Aleluia!

Aleluia, aleluia, aleluia! Resplandeceu.

109 ESTE É MEU CORPO
 (CaS3  66) Comunidade da Argentina (L & M)

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

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

110 NÃO TENHAS SOBRE TI
 (CaS3  68) Jefferson F. França Jr. e Josué Rodrigues de Oliveira (L & M)

Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
pois um, somente um, seria muito para ti.

É Meu somente Meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar em Mim.

Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a Mim, confia de todo o coração.
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111 UM SORRISO SE ABRINDO
NO OLHAR!

 (CaS3  44)

/: Um sorriso se abrindo no olhar,
todos juntos louvemos a Deus outra vez.
É tão bom ter você como irmão
e compartilhar do que Ele fez. :/

/: Levantemos as mãos ao Senhor
Na alegria de juntos cantar numa só voz,
É tão bom ter você como irmão
E saber que Deus habita em nós. :/

112 POVO LIVRE
 (CaS3  57) Asaph Borba, 1989. (L & M)

Nós somos o povo a quem Deus libertou,
verdadeiramente somos livres,
pois fomos comprados por Seu grande amor.
Sim, Cristo nos resgatou!

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, de alegria e perdão,
no qual nosso Rei é Jesus!

113 JESUS EM TUA PRESENÇA
 (CaS3  71) Asaph Borba (L & M)

/: 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. :/



47

O véu que separava já não separa mais;
a luz, que outrora apagada,
agora brilha e cada dia brilha mais.

/: Só prá Te adorar, e fazer Teu nome grande,
e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. :/

114 TAL É A PAZ
 (CaS3  74)

/: Tal é a paz que já me invade o coração
Tal é o amor que só me faz agradecer
E adorar e exaltar e bem-dizer
Aquele que se entregou por mim :/

/:Glória (eu sempre canto)
Glória (prá sempre, sempre)
Glória a Ti Senhor :/

115 ALIENADO
 (CaS3  78) Daniel Schmidt (L & M)

/: Procura-se esperança, procura-se amor,
paga-se com confiança, se aliviar a dor. :/

Andarilho triste estás a procurar,
alguém que lhe ensine o que seja amar.
Desesperançado não sabe o que fazer,
anda prá qualquer lado, já não pode ver.

/: Não vê mais o ódio, não vê mais rancor,
coração endurecido, necessita amor :/

Muitos lhe falaram, que há uma esperança!
Falaram de um Cristo vivo, de um Cristo Libertador!
Mas ele não entende como pode ser verdade,
pois quem lhe falou isto também não consegue ver.

Não vê que o mundo mata e diz amar!
Não vê que as pessoas não querem perder lugar.
Não vê que a injustiça reina ao redor.
/: Alienado espera um futuro melhor :/
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116 MOMENTO NOVO
 (CaS3  79) Revivendo (L & M)

Deus chama a gente pr'um momento novo,
de caminhar junto com o Seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais,
sozinho e isolado ninguém e capaz.

/: Por isso vem!
Entra na roda co'a gente também
Você é muito importante. :/ Vem!

Não é possível crer que tudo é fácil.
Há muita força que produz a morte,
gerando dor, tristeza e desolação,
é necessário unir o cordão.

A força que hoje faz brotar a vida
atua em nós pela Sua graça.
É Deus quem nos convida prá trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar.

117 SE ALGUM DIA A TRISTEZA CHEGAR
 (CaS3  80)

Se algum dia a tristeza chegar,
e sua voz procurar por alguém,
e ao seu redor não existir ninguém.

Se a paz que tanto procuras não vem,
e sua fonte de vida secar,
e a razão de viver se acabar.

Você vai então saber, que este mundo não pode dar
aquilo que seu coração quer encontrar.
Só existe um caminho prá você se libertar:
Sua vida a Jesus entregar. (2x no final)

Então a vida terá seu valor,
e nada vai conseguir acabar,
a alegria de com ele estar.
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118 LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ
 (CaS3  81) Wendell Smith (L & M)

/:Ele é o leão da tribo de Judá
Jesus rompeu nossas cadeias e nos libertou
Ele é a rocha da nossa vitória.
A nossa força em tempos de fraqueza,
uma torre em tempos de guerra,
Ó , Esperança de Israel:/ (2x)

119 MUITOS QUE PROCURAM
 (CaS3  84) Israel Pessoa (L & M),

/: Muitos que procuram
sem achar a solução
por caminhos que
não conduzem à salvação. :/

O caminho estreito
para muitos pode ser,
mas só em Jesus
a verdade e paz podem Ter.

Veio como servo, trouxe-nos a luz,
pagou as nossas culpas na cruz.
Ressurgiu em glória
e em breve voltará.
/: Você: onde está? Qual caminho seguirá? :/
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

120 ESTAMOS REUNIDOS
 (CaS3  98)Asaph Borba (L & M)

/: Estamos reunidos aqui Senhor,
porque temos conhecido o Teu amor.
Trazemos em nossos lábios
um novo cântico em Teu louvor,
pois Tua glória tem enchido este lugar. :/
Pois Tua glória tem enchido este lugar!
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121 NOVA ESTRADA
 (CaS3  86) Wesley Fatorelli (L & M)

É hora de não olhar prá trás.
Olhar prá Cristo e nada mais.
Renunciar a velha estrada,
Que outrora você andava

/: É hora de recomeçar uma nova  caminhada.
Em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada :/

É hora de não olhar prá trás.
Só olhar prá Cristo e nada mais.
Viver com Ele em cada instante.
Seguir Seus passos e ir avante.

122 REINA O SENHOR
 (CaS3  99) Asaph Borba (L & M) , 1988

/: Reina o Senhor, tremam os povos,
Reina o Senhor, tremam os povos,
Ele está entronizado acima dos querubins. :/

O Senhor é grande em Sião, (3x)
e sobremodo elevado
acima de todos os povos.

Exaltai ao nosso Deus, (3x)
e prostrai-vos aos Seus pés
pois só Ele é santo.

123 CANÇÃO DO ESPÍRITO
 (CaS3 109) Maranatha Music – EUA (L & M)

Deixa Jesus encher tua vida, com seu Espírito e seu amor.
Encher teu coração de gozo e louvor.
Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz,
e andarás do modo como a Bíblia diz.

/: Ó, ó, ó Cristo, meu Cristo,
vem em mim morar :/
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Ó venha e canta com toda alegria do teu coração.
Renda tudo a Ele e tenha salvação.
A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz.
Tudo entrega hoje em nome de Jesus.

124 CANTAI LOUVORES
 (CaS3 111)

/: Cantai louvores ao Senhor (cantai louvores ao Senhor)
Cantarei ao Senhor (cantarei ao Senhor).:/
/: Por  toda a minha vida, cantarei louvores
ao meu Deus enquanto eu viver. :/
/: Não confiarei nem em príncipes nem homens
em quem não há salvação.:/

/: Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor.:/

125 PEDRO, PEDRO, PEDRO
 (CaS3 123)  Oziel Campos de Oliveira Jr. (L & M)

Pedro, Pedro, Pedro lá da Galiléia.
Pedro homem simples, pescador de alto mar.
Pedro, Pedro, Pedro outra pescaria,
de hoje em diante, Pedro vou te ensinar.

Lhe disse Jesus: Pedro segue a mim,
pois há muita gente que não sabe do amor.
Do amor de Deus e do seu perdão,
nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação.

Disse Pedro "Sim", seguiu a Jesus,
deixou suas redes e tomou a sua cruz.
Lhes falou de Deus e do seu perdão,
e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação.

Vamos nós também falar de Jesus,
convidar os outros a andar na sua luz.
Como pescadores, vamos arriscar,
redes mar a dentro o evangelho anunciar.

(Mateus 4:18-20)
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126 ENQUANTO EU CALEI
 (CaS3 116) Luciano G. Filho (L & M)

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.

(Salmo 32:3)

127 LOGO DE MANHÃ
 (CaS3 117)

Logo de manhã quero Te buscar,
Tua voz ouvir, Teu amor sentir.
Estender as mãos para Te louvar.
Entregar meu coração sobre o Teu altar.

Pois Tu sabes bem,
Tudo quanto há em mim.
Quero seguir e louvar-Te até o fim.

E no fim do dia, quando o sol se pôr,
Te adorarei. Te darei louvor.
Mesmo escura a noite, brilhará a luz.
Em Teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

128 ADORAI
 (CaS3 107) Jack Hayford (L & M)

Adorai em majestade.
Toda glória seja dada a Cristo Jesus.
Adorai em santidade.
Vinde louvai e vos prostrai aos pés da cruz.
Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome.
Adorai, glorificai Jesus, o Rei.
Adorai em majestade.
Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos reis.
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129 BUSCAR-ME-EIS (Invocar-me-eis)
 (CaS3 166) Patrícia Codo (L & M)

/: Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes, de todo o coração. :/

/: Invocar-me-eis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. :/
Assim diz o Senhor.

(Jeremias 29:13)

130 QUE BOM SERÁ
 (CaS3 168) Paulo Cezar, Ivan Ribeiro e Sílvio Robson, 1983 (L & M.)

Sei que Jesus voltará!
Quando será, eu não sei.
Estou certo, porém,
que quando isso acontecer,
eu irei, sim irei!

Sei que este dia será
maravilhoso, porque
todos que a Jesus
se entregaram pela fé,
vão subir, se encontrar.

Que bom será (que bom será)
se eu puder (se eu puder)
olhar em volta e ver você também ali!
Me alegrarei (me alegrarei)
e bendirei (e bendirei)
àquele que me deu eterna salvação.

Enquanto Cristo não vem
quero viver, mais e mais,
como quem, dia a dia,
espera o Salvador
que virá, sim virá!

Você amigo, também
pode esperá-Lo assim.
É preciso, entretanto,
entregar-Lhe o coração
e então, vem cantar.
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131 COMO A CORÇA
 (CaS3 165) Asaph Borba (L & M)

/: Como a corça suspira pelas águas,
Por Ti, Senhor, suspiro eu :/

A minha alma busca os Teus átrios.
Meu espírito quer Te adorar
Tu, Senhor, fonte de água viva.
Do meu ser faz Teu rio transbordar.

(Salmo 42:1)

132 SOL NASCENTE
 (CaS3 152) Clóvis H. Lindner (L & M)

Quero ver o sol nascendo por detrás da sua colina,
Prá lhe ver sair dizendo que a vida só vale o seu preço

Quero que você também venha cantar comigo o amor,
Que nós temos recebido em Jesus Cristo, nosso Senhor.

Quero que você cante comigo,
Quero que você viva por Cristo.

/: Lá, lá, lá, lá, lá, laiá, laiá lá lalaiá :/

133 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 (4x)
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor,
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

/: Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas.
Aleluia, Aleluia :/
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Cristo é a Rocha da minha Salvação.
Com Ele não há mais condenação.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas.
Aleluia, Aleluia.
Aleluia (4x)

134 ÁGUA CRISTALINA
 Pr. Walter Lima Filho, 1989 (L & M)

Como água cristalina
de um rio que vai pro mar
a minh’alma vai a Ti
só prá Te adorar
e cantar Tua bondade
meu Senhor meu bom Jesus

Aleluia
Ó minh’alma ao Senhor louvai

Assim como a relva verde
na encosta da montanha
meu amor diante de Ti
do mesmo modo se esparrama
se apegando em Tua grandeza
minha rocha meu Jesus

Como a abelha necessita
do néctar de uma flor
eu não sobreviveria
longe de Ti, ó meu Senhor
pois Tu és o meu auxílio
minha vida e minha paz

Aleluia
Ó minh’alma ao Senhor louvai (2x)
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135 CELEBRAI COM JÚBILO (moradores)
 (CaS3 153)

Celebrai com júbilo ao Senhor,
todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria.
Apresentai-vos a Ele com cânticos.
Sabei que o Senhor é bom,
E eterna a sua bondade,
E a sua fidelidade, de geração a geração.

Aleluia, glória e aleluia  (4x). Amém.
(Salmo 100)

136 A CADA DIA
 

A cada dia nasce de novo o sol,
assim renasce a cada manhã
a misericórdia de Deus.
Recebo hoje a dádiva da vida
novamente de tuas mãos Senhor
e grato disponho-me a servir.

Vamos cantar!
É bom viver e despertar prá conviver.
Dar mais calor, fazer brilhar
o sol do amor no amanhecer.

Nós somos o sal da terra.
Nós somos fermento na massa.
Nós somos a luz do mundo,
refletindo o sol da graça.

137 AQUELE QUE ME AMA
 Grupo Semente Criação

Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda
Este é o que me ama
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E aquele que Me ama será 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.
Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda
Este é o que Me ama.

138 A ÁGUA
 Simei Monteiro (L& M)

Aqui chegando, Senhor, que podemos Te dar
Um simples coração e uma vontade de cantar.
Recebe o nosso louvor, a Tua paz vem nos dar.

A Tua graça, Senhor, melhor que a vida será
E o Teu amor em nós será manancial
De água boa a jorrar prá nossa sede estancar.

139 AUTORIDADE E PODER
 

Os que confiam no Senhor,
são como os montes de Sião
Que não se abalam,
mas permanecem para sempre.
Como em volta de Jerusalém, estão os montes,
assim é o Senhor em volta do Seu povo.

Autoridade e poder, domínio em Suas mãos.
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Cale-se diante d’Ele a terra,
dobrem os joelhos, ergam as mãos.
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.

(Salmo 125:1-2)
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140 AUXÍLIO DIVINO
 Daniel Möller (L & M)

/: Bom e reto é o meu Senhor!
Por isso aponta o caminho ao pecador
Guia os humildes na sua justiça,
E ensina aos mansos o seu caminho
Misericórdia e verdade.
Para os que O guardam
Perdoa a iniquidade,
Preserva a retidão e a sinceridade. :/
/:  Certo podes estar da paz que vais
ganhar com Cristo no seu caminhar :/

(Salmo 25:8-10, 21)

141 AO SENHOR AMO MAIS E MAIS
 

/: Ao Senhor amo mais e mais,
cada vez mais e mais cresce o meu amor. :/
Cada dia que passa mais doce é o meu amor por Jesus.
Eu nunca esquecerei.
Ao Senhor amo mais e mais,
cada vez mais e mais cresce o meu amor.

142 BEM SUPREMO
 Adhemar de Campos

Antes eu Te conhecia de ouvir falar
Mas agora de contigo andar
Eu sei o deus que tenho
Meu Rei, Senhor e Pai
Te quero em minha vida mais e mais.

Antes eu Te conhecia de ouvir falar
Mas agora de contigo andar
Tu és meu bem supremo
Meu Rei, Senhor e Pai
Me alegro em Tua vontade mais e mais.
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Tu sondas e conheces, meu coração, Senhor
Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor
Sendo pois Teu filho, venho Te dar louvor
Que bom é Tua vida em minha vida
Tu sondas e conheces, meu coração, Senhor
Sabes de Ti dependo e conto com Teu amor
Sendo pois Teu filho, venho Te dar louvor.

Que bom é Tua vida em minha vida
Que glória é Tua vida em minha vida
Me alegro em Tua vida em minha vida.

(Jó 42:5)

143 EU NAVEGAREI
 (CaS3  72) Comunidade da Espanha (L & M)

/: Eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei ao Deus do meu amor. :/

/: Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. :/

/: Eu adorarei ao Deus da minha vida,
que me compreendeu sem nenhuma explicação. :/

144 O VERBO VIROU GENTE
 (CaS3  64) Guilherme Kerr Neto(L) &  Nelson Bomilcar, 1987 (L & M)

O Verbo virou gente
e habitou entre nós
cheio de graça e de verdade,
E vimos Sua glória como a do Pai.
E vimos Sua glória, glória do Pai.

(João 1:14)

145 ESPÍRITO
 (CaS3  51) Júlio Figueiró (L & M)

/: Espírito, Espírito,  Espírito Santo de Deus :/
Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver,
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.
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146 SORRIA E VIVA
 (CaS3  73)

Sorria e viva a vida com muita
/: alegria. alegria, alegria,
e agradeça ao Senhor do céu
por mais este dia. :/

147 BEM-AVENTURADOS
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Bem-aventurados todos os que são humildes,
estes que são pobres.  Deles é o reino celeste.

Bem-aventurados, todos que são sofredores,
todos os que choram.  Eis que serão consolados

Bem-aventurados, todos que têm fome e sede
de fazer justiça.  Eis que serão saciados.

Bem-aventurados, estes pacificadores,
de Deus Pai são filhos.  Terão a terra os mansos

Bem-aventurados, os que têm misericórdia,
estes que são puros.  Deus os verá no seu Reino.

Bem-aventurados os perseguidos,
Bem-aventurados são
por causa da justiça.
Pois é deles o Reino de Deus.

Bem-aventurados,
quando os perseguirem e os injuriarem
E, mentindo, disserem todo o mal contra vocês.
Então se regozijem e se alegrem
porque é grande a recompensa que o Pai no céu dará
Por causa de Cristo Jesus.

(Mateus 5:3-12)
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148 CANÇÃO À AMÉRICA LATINA
 Clóvis Lindner (L & M)

/: Latino América, canto por ti
Esta canción del corazón. :/

Como vamos cantar a canção do Senhor
Numa terra expoliada e explorada até a dor?
Ouve, Senhor, a oração deste povo
que, em constante sofrer, espera o Teu renovo!

Miséria e fome, tirania e opressão
se levantam, num grito, descorando este chão.
Só o reino de Cristo pode dar a esperança
De que o amor e a justiça hão de ser nossa herança.

Nos liberta, Senhor e enxuga este pranto.
Dá que nasça em nós o poder do Teu canto!
Nos anima, Senhor, a não fechar os olhos;
A pregar Teu amor e a viver Tua justiça!

149 BEM VIVER
 Ricardo Fiegenbaum,1990/99 (L & M)

Não fosse o céu, o que seria do passarinho,
que deseja voar, que deseja voar.

Não fosse o mar, o que seria do marinheiro,
que só quer navegar, que só quer navegar.

Se o marinheiro quiser fazer a nau navegar,
precisa o mar aceitar, como o mar se fizer.

Se o passarinho quiser no vôo o céu alcançar,
precisa o salto tentar, o vôo será um prazer.

Quem da vida quiser, o bem viver alcançar,
precisa o amor ofertar. Feliz será seu viver
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150 BÊNÇÃO
 

/: Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos,
Sobre este povo que se chama povo Teu.
Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força,
Prá que tentações não venham a nos desviar.

E a glória seja dada a Ti,
Pelo o que tens feito,
Pelo o que tens sido,
E pelo o que farás em nós.:/
Pelo o que farás em nós.

151 BOM ESTARMOS AQUI
 

/: Bom estarmos aqui louvando a Deus
podendo exaltar seu Santo nome
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus
num só amor, num só espirito.
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus
num só amor, num só espírito :/

/: Deus venha nos abençoar,
e que essa união nunca falte para nós.:/ (2x)

152 BUSCAR-ME-EIS
 

/: Buscar-me-eis e me achareis
Quando me buscardes de todo o coração
Buscar-me-eis e me achareis :/

Ao cansado ou cheio de alegria
Em todo o tempo de noite ou de dia
Ouça a voz daquele que cuida dos Seus.
É para todos, do fraco ao mais forte
Em toda a terra do sul até o norte
Esta é a regra prá quem quer chegar-se a Deus
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O satisfeito e também o que tem fome
Quer seja rico ou dono só do nome
Venha e traga sua vida perante o Senhor
Que venham muitos, crianças e adultos
Pouco importa se caretas ou malucos
Procurem louvá-lo e se encham de amor.

(Jeremias 29:13)

153 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! Enche a terra com Tua glória.
Queima Espírito, nossos corações.
Flua de Ti, sobre os povos, eterna graça.
Vem ordenar, que haja luz, ó Senhor.

Eis me achego ao Teu trono incrível,
Do mais finito ao intangível.
Por Teu sangue precioso eu ouso entrar
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim...      Brilha em mim...

Contemplando Tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces.
Cada dia de glória em glória,
Mostre sempre a Tua história.
Brilha em mim...      Brilha em mim...

154 COM ALEGRIA  O REINO DO AMOR
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Com alegria o reino do amor
Proclamarei, e em paz viverei.
Serei Teu povo, Senhor.



64

155 CANÇÃO DE AMOR E PAZ
 Ricardo Fiegenbaum, 1998 (L & M)

Quero ver a paz melodiar
A mais linda canção de amor.
Quero ver você em paz.
Quero ver você  em paz.

Quero abraçar o meu irmão
Com todo o calor do sol.
Quero ter a cada dia o pão,
Repartir para ser feliz.
Quero ver você em paz.
Quero ver você em paz.

Quero ver a paz melodiar
O calor do abraço do irmão.
Quero repartir a paz.
Quero repartir shalom.
Quero ver você feliz.

156 COMO BEM PEQUENA PARTE
 

Como bem pequena parte de um corpo imenso
Somos uma simples forca de um poder intenso
Prá que ele exista, demos as mãos.

Sozinhos nada somos, nos perdemos no infinito
E, juntos, sem nos vermos, esbarramos em conflitos.
Prá que não aconteça, demos as mãos!

Somos diferentes pouco temos em comum,
Talentos bem distintos valorizam cada um
Prá que nos completemos, demos as mãos!

Em nosso dia-a-dia existe tanta dissidência
Só Deus define o padrão para nossa convivência
Para que preconceitos? Demos as mãos!
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Distinções de vida, instrução idade e cor
Unidas pela fé ao Pai, igualadas pelo amor
Como grande família, demos as mãos.

157 CANTA, CANTA AO SENHOR
 

Canta, canta ao Senhor, que por nós Seu Filho deu,
ao Senhor seja o louvor. Canta, canta o seu amor.

Viva a vida e o amor que o Senhor Jesus nos deu
ao morrer naquela cruz, toda morte e dor venceu.

Venha, venha trabalhar na seara do Senhor,
sem receio as mãos sujar, sua vida lhe ofertar.

/: Já é hora de servir,
os dons repartir, o evangelho assumir. :/
Já é hora de servir. (3x)

158 CANTO DE VITÓRIA
 Joseph Vogels

Salve, Cristo, Tu és meu Rei
Tua vida me faz cantar
Todo dia Te louvarei
Es perfeito em teus caminhos
Salve, Cristo, meu Senhor
Tua Palavra obedecerei
Hei de ver o Teu reino vir
Tua vontade se cumprir
Gloria, gloria ao Cordeiro de Deus
Que nos leva a terra possuir
Em Teu nome sempre vamos vencer
Proclamar que Tu és o Rei
Salve, salve, Leão de Judá !
Quão poderoso és !
Salve, salve, Leão de Judá !
Maravilhoso és !
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159 CELEBRAREI
Em suas portas entrarei com louvor
Em seus átrios hinos eu cantarei.
Seu louvor estará nos meus lábios
Continuamente eu celebrarei.
O Senhor me cingiu de alegria,
Me vestiu com vestes de louvor.
A Ele levanto minhas mãos,
Salto de alegria, canto esta canção.
Celebrarei e cantarei, celebrarei e dançarei,
Celebrarei com tudo o que sou,
Com tudo que tenho louvarei ao Senhor.
/: Com júbilo celebrai ao Senhor com hinos de louvor.
Em sua presença há grande alegria
e liberdade em seu amor.  :/
/: Em sua presença há grande alegria
e liberdade em seu amor.  :/

160 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
Prá 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 ser que neles há

/: Toda terra celebra a Ti com cânticos de júbilo
Pois Tu és o Deus Criador :/

/: A honra, a glória,
A força, e o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus :/
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161 SENHOR, TU ME CONHECES
 Cancioneiro IECLB - 58

Senhor, Tu me conheces,
sabes quando estou sentado
e quando estou em pé,
conheces minha vida
e também meu coração.
Senhor, Tu és bom.

Para onde eu vou, para onde eu vou,
lá estás, Senhor! Trá-lá-lá, lá-lá!

Se eu subir aos céus, se eu descer ao mar,
lá estás, Senhor! Trá-lá-lá, lá-lá!

162 CANÇÃO DA BENÇÃO
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Que a benção do Senhor
Permaneça com você
desde agora e para sempre
Amém, amém, amém.

163 DEUS É MEU REFÚGIO.
 

Deus é meu refúgio, a minha fortaleza,
Socorro bem presente na hora da angústia,
O Senhor é a porção, porção da minha herança,
Aquele que sustenta a minha sorte.
Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar.
Nenhum mal vai me ameaçar,
nenhuma praga em minha tenda chegará.
Nenhuma arma forjada contra mim há prosperar.
/: Estou firmado na rocha que nunca se abalará
O teu refúgio é “O grande eu sou”, o Senhor Jeová.  :/
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164 DEUS CRIOU AS FLORES

Deus criou as flores para enfeitar
Fez as criancinhas para alegrar
Fez as estrelinhas prá no céu brilhar
E Deus criou a mim também

Deus fez os gatinhos – miau, miau, miau
Fez também o cão – au, au, au
Deus criou o patinho – quá, quá, quá
Fez também o leão – rrrruuuuu.

Quem criou as aves eu já sei quem foi
Foi quem criou o grande boi – muuu

165 DEUS, SOMENTE DEUS.

Deus, somente Deus,
Criou o mundo e o que nele há,
O ser que pode respirar, existe prá 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 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.
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166 DEUS ETERNO
 

/: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte
A minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti Senhor
Com júbilo nos lábios Te louvo ó meu Rei
Debaixo de tuas asas encontro abrigo.  :/

Te louvo, eu Te bendigo,
Porque és bendito ó Senhor,
glórias ao Deus Eterno
Te louvo, eu Te bendigo,
Porque és comigo ó Senhor,
glórias ao Deus Eterno
Te louvo, eu Te bendigo
Porque sempre és comigo ó Senhor,
glórias ao Deus: Eterno.

/: Eterno, ao Deus Eterno,
glórias, ao Deus Eterno. :/

167 É NATAL
 Ricardo Fiegenbaum, 1999 (L & M)

É Natal!  É tempo de sonhar
Um mundo mais feliz
Um mundo de amor e paz
É Natal!  É tempo de amar
Fazer-se aprendiz
Do reino que Jesus nos traz

O Natal é repartir a graça e o perdão.
É tempo de ouvir falar o coração de Deus.

O Natal é caminhar com o pobre, sofredor.
É tempo de calar o mal que causa dor, é crer.

O Natal é celebrar em plena comunhão.
É tempo de louvar, cantar uma canção de paz.

O Natal é acolher, unir, abençoar
É tempo de nascer e em nós frutificar o amor
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168 DEUS TREMENDO

/:Deus tremendo venha sobre nós,
Manifestar a glória, da Tua presença aqui.
Curando feridos, Levantando caídos.
Pelo Teu poder! Pelo Teu poder! :/

/:Declaramos o Teu reinado em nosso meio,
O amor que transborda em louvor a Ti .  :/

169 DIM, DOM, DIM
Cantai é Natal, os sinos a tocar (dim, dom, dim)
Estão louvando assim ao Rei que nasceu

Venham todos adorar (dim, dom, dim)
Com canções para celebrar ao Rei que nasceu.

As montanhas e o céu (dim, dom, dim)
Todos estão a escutar ao Rei que nasceu.

Os meninos a cantar (dim, dom, dim)
Entregando o coração ao Rei que nasceu.

170 EIS A IGREJINHA
 

Falando:

Eis a igrejinha, de torre acompanhada,
abrem-se as portas, de gente não tem nada.
Eis a igrejinha, de torre acompanhada,
abrem-se as portas, ó, que gentarada!
Bom dia, bom dia, bom dia!

Cantando:

Alegrei-me quando me disseram:
Vamos, vamos à casa do Senhor.
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171 EM TODO TEMPO
 

/: Em todo 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.  :/

172 ALEGREM-SE OS CÉUS.

/: Alegrem-se os céus, regozije-se a terra;
E diga-se entre as nações: O Senhor reina.:/

/: Aleluia! Aleluia!
Aleluia! O Senhor reina.:/

173 ELE É EXALTADO
 

Ele exaltado o Rei exaltado nos céus
Eu louvarei
Ele exaltado prá sempre exaltado
O seu nome louvarei
Ele é o Senhor
A verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado
O rei é exaltado nos céus

Aleluia
Ele é exaltado
O rei exaltado no céus  (2x)
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174 ELE VIVE, VIVE
 

Ele vive, vive, vive.
Ele vive, Ele vive.

Ressuscitou, venceu a morte.
Hoje está vivo e
para sempre e eternamente.

Foi para o céu e
muito breve
virá buscar-nos para Si.

175 DEUS TE ABENÇOE
 

Deus te abençoe.
Deus te proteja.
Deus te dê a paz.
Deus te dê a paz.

176 DEUS CONCEDE ALEGRIA
 Melodia de Asa Branca - Luiz Gonzaga (M), Renato Becker (L)

Deus concede alegria,
e o pão de cada dia.
/: De manhã cedo, ao meio dia,
também a noite e todo o dia. :/
Amém!

177 DEUS É BOM PRÁ MIM

Deus é bom prá mim
Deus é bom prá mim
Seguro estou, com Ele vou,
Deus é bom prá mim.

/: Deus é bom prá mim :/
Feliz estou, cantando vou.
Deus é bom prá mim.
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178 EU TENHO UM GRANDE SEGREDO
 

Eu tenho um grande segredo, eu conheci o rei
Andava pelos caminhos sozinho, quando o encontrei
Andava sempre sozinho, triste e sem direção
Jesus mudou meu caminho, minha vida,
mudou meu coração
Agora não existe mais solidão (2x),
Ter conhecido o Rei, foi minha salvação (2x).

179 EU SÓ PEÇO A DEUS
 

Eu só peço a Deus
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria.

Eu só peço a Deus
Que a injustiça não me seja indiferente,
Pois não posso dar a outra face
Se já fui machucado brutalmente.

Eu só peço a Deus
Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande e pisa forte
Toda a pobre inocência dessa gente.

Eu só peço a Deus
Que a mentira não me seja indiferente
Se um só traidor tem mais poder que um povo
Que esse povo não o esqueça facilmente

Eu só peço a Deus
Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganado
Prá viver uma cultura diferente



74

180 EU SOU DE JESUS
 

/: Eu sou de Jesus,
ninguém pode negar. :/

Quando eu morrer, eu quero ir
para o céu e com Ele morar.

/: Ele me guiará, Ele me salvará.  :/

Quando eu morrer...

181 ESTÁ CHEGANDO O DIA
 

/: Está chegando o dia,
está chegando a hora
Do inimigo cair
e suas obras terem fim, para sempre :/

E a Igreja de Deus subir com Ele em glória
E a criação de Deus ser livre do cativeiro;
Quando os deuses das nações caírem,
Quando os deuses das nações caírem;
Querendo ou não os inimigos cairão
E as nações ao cordeiro servirão
E darão a glória e o louvor e o domínio e os reinos,
/: Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor :/

182 FESTA DA ESPERANÇA
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Na rua, que dorme deserta, o povo está recolhido.
O dia encerra a noite e funda um novo sentido.

Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Ah!

A jovem acerta o passo, ensaia no largo uma dança.
O velho descobre a rua que, larga, o acolhe criança.

/: A rua acorda repleta. O povo está reunido.
O sol já encerra a noite, o dia vai ser divertido.:/
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Do povo que crê é a festa, da gente que tem esperança.
E dele apenas se pede que queira ser como criança.

O reino de Deus é a festa de paz, amor, liberdade
Que Deus oferece ao mundo em Cristo Jesus, a Verdade.

/: A fé, que desperta o povo,
prepara, na festa, a esperança;
O reino, o amor edifica; a vida, Jesus nos alcança :/

183 GENTE
 Ricardo Fiegenbaum, 1988/89 (L & M)

Gente que vive do passado só
Gente que vive do futuro só

Gente que vive o presente
Com medo do futuro
Gente que impede tanta gente
de um sonho de futuro
Gente que vive tão somente
Carente, indigente, sem chance
de ser gente presente.

Gente que olha o futuro, crê
Gente que vive no presente, crê

Gente que vive o presente
Com olhos no futuro
Gente que leva a tanta gente
O sonho de futuro
Sonho que faz todo o presente
Ser novo diferente,
Que faz toda essa gente ser gente,
ser gente, ser gente.
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184 IGREJA QUE SERVE, SERVE
 Cláudio Kupka (L & M)

/: Igreja que serve, serve
Igreja que prega e vive
Não serve a si mesma
Mas é parceira do Deus Salvador :/

Como vamos mostrar quem é o Cristo,
se em verbo sua carne transformarmos.
Das palavras de Jesus nasceu a vida;
Do servir de Jesus brotou a fé.

Como saberão que Deus os ama;
Como sentirão em sua própria carne:
O perdão, o calor, a esperança,
Se a igreja de Cristo não servir.

Não podemos viver indiferentes
Ao que lentamente morre ao nosso lado.
Como filhos de um Deus que é compassivo,
Não podemos deixar de Lhe servir.

185 FONTE DE ÁGUA VIVA
 

/: Aquele que tem sede busca
Beber da água que Cristo dá,
Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará! :/

A fonte de água viva é o Senhor
e a água é o Consolador
Espírito de vida e louvor preciso dele.

Tu és o Espírito de amor,
o meu guia e Consolador.
Enche-me do fogo do Senhor;
preciso de Ti.
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186 GRANDE É O SENHOR (e mui digno)
 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte
A alegria de toda a terra.

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda contra o inimigo
Por isso, diante d’Ele 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 céus. :/

187 IREI AO CÉU É MARAVILHOSO
 

Irei ao céu é maravilhoso
cheio de glória e gozo.
Lá hei de ver o meu Salvador.
O céu é um lugar maravilhoso.
Irei ao céu.

188 JÁ ROLOU
 Cancioneiro IECLB - 17

/:Já rolou, já rolou, já rolou
do sepulcro a grande pedra já rolou.:/

Meu Senhor ressurgiu,
lá pro céu já subiu. Aleluia!

Já rolou, já rolou, já rolou
do sepulcro a grande pedra já rolou
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189 JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER
 

Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver,
É a luz que ilumina meu ser,
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.

Diferente hoje é meu coração,
Diferente hoje é meu coração,
Cristo deu-me paz e perdão,
Sim, diferente hoje é meu coração.

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

190 LEÃO DE JUDÁ
 

/:Ouve-se o júbilo de todos os povos:
Os reis se dobraram ao Senhor!
Ouve-se um brado de vitória:
O dia do Senhor chegou!
Ouve-se de todos os povos
Que um novo rei surgiu.
Impérios reconhecem
Sua destra reinará.:/

/: Leão de Judá, Leão de Judá,
Leão de Judá prevaleceu! :/

E os povos verão e virão a Sião aprender Sua lei.
Pois a Sua justiça governará.

/: Leão de Judá, Leão de Judá,
Leão de Judá prevaleceu! :/
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191 LOUVEMOS AO SENHOR

/: Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor,
Adoremos no Seu santo monte
Nosso amado Pai, Seu nome é Santo.  :/

/: Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é Santo :/
Magnifiquemos ao Senhor, Ao rei que é digno de
louvor.

/: Excelso, supremo, mui digno de louvor :/
Hosana! Hosana! Hosana ao nosso rei! (2x)

/: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
Em nosso novo coração
Pois morreu a nossa morte, prá vivermos sua vida
Nos trouxe grande salvação. :/

192 MAGIA ALGUMA

/: Magia alguma não poderia.
Tirar a paz deste meu novo ser.
Soltar ao vento, a minha voz.
Que encontra o doce nome do Senhor.:/

Ver em meus olhos, a paz nascida.
Na estação da graça do Senhor.
Gotas de sangue me justificam.
Na direção do seu caminho eu vou.
Na direção do seu caminho eu vou.

Ver em meus olhos, a paz nascida.
Na estação da graça do Senhor.
Está vivo o tempo do amor.
Gotas de sangue me justificam.
Na direção do seu caminho eu vou. (3x)
caminho eu vou. (2x)
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193 MEU BARCO É PEQUENO
 Cancioneiro IECLB - 55

Meu barco é pequeno e grande é o mar,
Jesus, segura a minha mão!
Ele é meu piloto, e tudo vai bem
na viagem prá Jerusalém.

Meu barco sem Cristo ao céu não irá,
nas águas afundará.
Só quando Jesus no meu barco entrar,
ao céu poderei alcançar.

194 MEU PRAZER
 

/: Em espírito, em verdade.
Te adoramos, Te adoramos.:/

/: Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver.:/

/: Prá Te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é Te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor;
Meu prazer é viver na casa de Deus,
Onde flui o amor.
(Ministrando louvor, louvando a Deus).

195 JO NO SÉ A QUE TU VINISTE
 

/: Jo no sé a que tu viniste.
Jo vin alabar a Dios :/

/: Aleluia, aleluia!
Jo vin, jo vin alabar a Dios. :/

/: Eu não sei pra que você veio,
eu vim pra louvar a Deus. :/
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/: Aleluia, aleluia!
eu vim pra louvar a Deus. :/

196 MEU REFÚGIO

/: Cristo Tu és meu refúgio
Em quem posso confiar
Cristo Tu és meu refúgio
Coloco a minha confiança em Ti
Coloco a minha confiança em Ti.  :/

Tenho a esperança (tenho a esperança)
Tenho um futuro (tenho um futuro)

Dádiva do Senhor (dádiva do Senhor)
Nisto eu creio, sim eu creio.

Tua palavra é (Tua palavra é)
vida e poder (vida e poder)
Para me libertar (para me libertar)
Nisto eu creio, sim eu creio.

197 NA ROCHA FIRME

Na rocha firme um sábio construiu,
a sua casa ele construiu.
Na rocha firme um sábio construiu,
e a chuva já caiu.

A chuva caiu e a água subiu, (3x)
e a casa na rocha ficou.

Na frouxa areia um tolo construiu,
a sua casa ele construiu.
Na frouxa areia um tolo construiu,
e a chuva já caiu.

A chuva caiu e a água subiu, (3x)
e a casa na areia tombou.

(Mateus 7: 24-27)
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198 NÃO HÁ DEUS MAIOR

/: Não há Deus maior,
Não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande
Como nosso Deus.  :/

Criou o céu, criou a Terra!
Criou o sol e as estrelas!
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.

Para o seu louvor,
Para o seu louvor,
Para o seu, para o seu,
Para o seu louvor!

199 MUITAS PESSOAS PEQUENAS

Muitas pessoas pequenas
em muitos lugares pequenos,
que dão muitos passos pequenos
podem mudar a face do mundo.

200 NASCEU HOJE O SALVADOR

Pois na cidade de Davi
nasceu hoje o Salvador
O Salvador, o Salvador
que é Cristo o Senhor!
O anjo veio anunciar
enchendo o céu desta linda história,
glória, glória, nas alturas, glória a Deus.

(Lucas 2: 9-14)
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201 NEM SÓ PALAVRA
 Eckart Bücken (L & M)

Nem só palavra é o amor.
É palavra unida à ação.
Jesus veio ao mundo amor encarnado
Amor encarnado por todos nós.

Nem só palavra é a paz.
É palavra unida à ação.
Jesus deu a vida o sangue da aliança,
O signo da paz para um mundo infeliz.

Nem só palavra é esperar.
É palavra unida à ação.
Jesus ressurgiu, o sinal de esperança,
Sinal de esperança por todos nós.

202 NOSSO AMOR
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Como semente na terra e como chuva e calor
Fazem brotar a semente, trazendo fruta e cor
Seja o nosso amor grão, que germina a paz
Fruta da justiça do Teu grande amor, Senhor,
Do Teu grande amor, Senhor.

Como é livre a ave, que rompe o céu a voar
Como é firme o pouso, onde encontra lugar
Seja o nosso amor tão, firme para ser
Pouso e liberdade como Teu amor, Senhor,
Como Teu amor, Senhor.

Tal como sopra o vento, quando e onde quiser
Como podemos senti-lo,
sem que o possamos deter
Faça o nosso amor ser, ágil prá servir
E que todos sintam como Teu amor, Senhor,
Como Teu amor, Senhor.
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203 É BOM; É MUITO BOM
 

/:É bom; é muito bom
É muito bom ter Jesus no coração:/
Andar com Ele, juntinho Dele:
É muito bom ter Jesus no coração.

204 NOSSO COMANDANTE

/:Nosso Comandante, é Jesus Cristo
Maravilhoso, Filho de Deus
Todo Poderoso, invencível,
Reina sobre a terra e os céus.  :/

Salvação, pertence ao Senhor dono da minha vida
Que me fez, mais que vencedor.

205 NOVOS CÉUS
 

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

Deus Forte.
(Apocalipse 21: 1,4)

206 O AMOR NÃO PASSARÁ
 Ricardo Fiegenbaum, 1999 (L & M)

O amor, o amor, é vinho na mesa,
é pão repartido, abraço querido,
é sempre surpresa

O amor, o amor, é corpo aberto,
ao doce carinho, é novo caminho,
e tem rumo certo
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O amor, o amor, é mão que segura,
é rosto bem perto, é riso liberto,
da lágrima pura

O amor, o amor, é prestativo, é paciente.
Nada faz de inconveniente, tudo desculpa, tudo ele crê
Tudo espera, tudo suporta

O amor não passa, o amor não passa
O amor não passará

207 O JUSTO QUE DOMINA

/:Haverá um justo que domine
sobre os homens no temor de Deus:/
e será como a luz da manhã
quando sai o sol na manhã sem nuvens
e será como o sol da justiça
a resplandecente estrela da manhã.

/:Cristo é o justo que domina
sobre os homens no temor de Deus:/
Ele é como a luz da manhã
quando sai o sol na manhã sem nuvens
Ele é o sol da justiça
a resplandecente estrela da manhã
Deus firmou eterna aliança
e enviou Jesus prá nos salvar.

/: Dele é o trono de Davi
e Reinará para todo sempre. :/

(II Samuel 23:3-4)

208 O EXÉRCITO DE DEUS

Já posso escutar o exército de Deus
Marchando sobre a terra em plano de guerra vai
Já ouço o louvor que é arma de vitória
O exército de Deus (3x)
Marchando vai.
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209 O MOVER DO ESPÍRITO
Quero que valorize o que você tem, você é um ser,
você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor,
neste seu complexo inferior,
Dizendo às vezes que não é ninguém.

/: Eu venho falar do valor que você tem :/

Ele está em você, o Espírito Santo se move em você,
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber
que prá ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.

/: Você tem valor,
o Espírito Santo se move em você :/

210 O NOSSO DEUS
 Luiz Fernando Paixão (M),Ricardo Fiegenbaum  (L)

Deus, o nosso Deus, é poderoso
Para acolher e libertar
Deus, o nosso Deus, é tão bondoso
Para querer abençoar
Deus endireita o caminho do pobre
E com seu manto de bênçãos o cobre, sim
É nosso Deus.

Deus, o nosso Deus, é amoroso
Para entender e perdoar
Deus, o nosso Deus, é tão bondoso
Prá refazer e ensinar
Deus não esquece os aflitos do povo
E de justiça lhes dá um renovo, sim,
o Salvador.

Quem espera em Deus
Jamais perderá por nele esperar
Então se alegrem terra e céus
Deus vem a vida nos dar.
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211 PASSARINHO, COMO VAI
 

Passarinho, como vai,
pelos ares a subir?
Nenhum passarinho cai
sem Deus permitir.

As florzinhas, como vão?
Suas cores lindas são!
Cada uma de vocês
foi Jesus quem fez.

Criancinhas, como vão?
Vocês valem muito mais
do que as aves, do que a flor.
Deus lhes tem amor.

212 PAI NOSSO
 Luiz Fernando Paixão (L& M)

Pai nosso, bendito seja Teu sagrado e santo Nome.
Perdoa as nossas falhas como nós perdoamos nosso irmão.

Façamos o Teu desejo para que Teu reino venha.
De todo o mal nos livra. Dá-nos hoje e cada dia o pão.

Ouve, Senhor, esta oração
E fortalece nosso servir
Com Teu amor, em união
Seremos bênção em nosso agir.

/: No ensino da verdade, abençoa a Tua Igreja;
Dá-lhe força e coragem prá que todo mundo veja.

Que a bondade e a justiça sejam feitas em Tua memória,
e em Teu nome, prá Tua glória, por todo o sempre. :/

Amém.
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213 PARE!
 Cancioneiro IECLB - 15

/:Pare! Eu vou contar-lhe
o que Cristo fez por mim. :/
Ele me salvou, e me deu perdão,
agora vive em meu coração.
Pare! Eu vou contar-lhe
o que Cristo fez por mim.

214 PELAS DORES DESTE MUNDO
 

Pelas dores deste mundo, ó Senhor,
imploramos piedade!
A um só tempo geme a criação!

Teus ouvidos se inclinem ao clamor
desta gente oprimida.
Apressa-Te com Tua salvação!

A Tua paz, bendita,
irmanada com a justiça,
abrace o mundo inteiro.
Tem compaixão!

O Teu poder sustente o testemunho
do Teu povo.
Teu Reino venha a nós!

Kyrie eleison!

215 POIS QUEM É DEUS
 

Pois quem é Deus senão o Senhor? (O Senhor )
E quem é rocha além do nosso Deus? (Nosso Deus)
Escudo e fortaleza, uma rocha de refúgio
Ele é, prá quem confia em nosso Deus.
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Pois quem é Deus senão o Senhor? (O Senhor )
E quem é rocha além do nosso Deus? (Nosso Deus)
Ensina-nos a lutar, nos guia eternamente
Prá vencer e o seu nome engrandecer.

216 PAI ABRAÃO

Pai Abraão tem filhos,  muitos filhos ele tem.
Eu sou um deles, você também,  louvemos ao Senhor.

Com o braço direito

Com o braço esquerdo

Com o perna direita

Com a perna esquerda

Com a cabeça
(Gálatas 3:7)

217 PRÁ DEUS VOCÊ É ESPECIAL
 

Prá Deus você é especial.  Prá Deus você é especial.
Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo,
E Lhe dá o melhor pois prá Deus você é especial.

Se as lutas da vida parecem que vão sufocar o amor.
Se os maiores problemas parecem que roubam a paz.
Não perca a esperança, pois Cristo lhe estende a mão.
Sinta seu toque e Lhe entregue o coração.
Viva com Cristo e Ele vai se alegrar com você.

/: Prá Deus você é especial.
Prá Deus você é especial.
Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo,
E lhe dá o melhor pois prá Deus você é especial.  :/
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218 PRONTOS PARA ADORAÇÃO
 

Estamos juntos prontos para adoração
Que vem de dentro vem do coração
Que traz alento, força nova prá viver
Que faz da alma um recanto da canção
Estamos junto prontos para a comunhão
Que faz do amor uma celebração
Nosso louvor iremos todos dedicar
A Jesus Cristo, nosso lampião.

/: Que trouxe luz em meio a escuridão
Que fez da cruz prova maior do amor
Trouxe amizade com o seu perdão
Viva esperança fé e união. :/

219 TOM E COLORIDO
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Quando num instante, a gente se dá conta
Que o sofrimento e a dor
São uma constante ali onde desponta
Atos de injustiça e desamor

Como a gente sabe a cor que fica boa,
O ritmo que cabe, o tom que se entoa
Para dar a vida todo o seu valor!

Vida será sempre um som que não ecoa
Quadro emoldurado, incolor.
Quando, indiferente, segue numa boa
Incapaz de atos de amor.

Jesus ensina a gente o tom que se entoa
A cor que atraente faz a vida boa
Tom e colorido vem do seu amor.
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220 QUANDO O POVO SE REÚNE
 Cláudio Kupka (L & M)

Quando o povo se reúne para Deus junto louvar,
Não se fecha em si mesmo, não esquece de amar.
Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar.
/: O louvor a Deus ensina sua graça a partilhar :/

Quando o povo se reúne em silêncio para orar,
Não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar
Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece
/: Criação que é destruída, é trazida em nossa prece :/

Quando o povo se reúne, o Evangelho atento a ouvir,
Se apercebe que no mundo, há mil vozes a iludir.
A Palavra desafia, não nos deixa acomodar.
/: A mensagem que traz vida, aos aflitos quer chegar :/

221 REVOLUÇÃO DE LOUVOR
 

Uma revolução de louvor está para acontecer
Como expressão de amor a Deus,
Todo o mundo há de ver.
É o som do céu em nossas vidas
No poder do Espírito.
É o som do céu sarando a terra;
Sobre o som do inferno prevalecerá.

222 POR DENTRO, FORA
 

/:Por dentro, fora, alto, baixo.
Sempre estou feliz! :/
Jesus aqui entrou, meu coração limpou.
Por dentro, fora, alto e baixo
Sempre estou feliz!
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223 RIO DE VIDA
 

Jesus, Tu és um rio de vida,
que corre do trono, do trono de Deus.
Jesus, Tu és o que era, e o que há de vir,
Em Ti todas as coisas vieram a existir.

/: Pois Tu nos amas
E o Teu sangue nos libertou,
E nos constituíste reino e
Sacerdotes para Deus.  :/
/: Jesus! Jesus! :/ (Maravilhoso és Jesus.)

224 RENOVA-ME, SENHOR
 

/: Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração.

Porque tudo que há dentro de mim,
necessita ser mudado Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de Ti.  :/

/: Senhor quero ser como Tu!
Senhor quero ser como Tu
Eu quero ser um vaso do Teu amor.
Senhor, quero ser como Tu.  :/

/: Senhor quero ser como Tu.  :/

 

/: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo.
Santo é o Senhor Poderoso.
Digno de toda honra, digno de toda glória,
E de receber hoje o louvor.:/

/: Louve, exalte ao Senhor.
Louve seu nome para sempre.:/

(Apocalipse 4: 8, 11)
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225 TESOUROS EM VASOS DE BARRO
 Ricardo Fiegenbaum (L & M)

Em tudo somos atribulados
porém, não somos angustiados.
Também passamos dificuldade,
mas não ficamos desanimados.

Às vezes, somos perseguidos,
jamais ficamos desamparados.
Em muito somos enfraquecidos,
porém, não somos aniquilados.

/: Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus
Para a vida no corpo também revelar. :/

Divina graça está guardada
em frágeis vasos feitos de barro.
Assim a glória a Deus é dada,
e a vida ao mundo é revelada.

(II Coríntios 4:7-10)

226 SOLDADO DE JESUS
 Cancioneiro IECLB - 41

Mesmo que eu não marche na infantaria,
nem na cavalaria,
nem na artilharia vá,
nem aviador seja eu aqui,
soldado de Cristo eu sou!
Soldado de Jesus, soldado de Jesus.
Mesmo que eu não marche na infantaria,
nem na cavalaria,
nem na artilharia vá,
nem aviador seja eu aqui
soldado de Cristo eu sou!
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227 XOTE DA VITÓRIA
 Laan Mendes de Barros e Francisco Esvael (L& M)

Se perguntarem sobre o dia da vitória
tu dirás com esperança tudo aqui vai melhorar.
O povo alegre realizará a história
e no fim do tempo certo a colheita se dará.

A fome haverá? Não! Violência haverá? Não!
Se a nossa força for além da romaria,
O Senhor da harmonia afastará de nós a dor.
/:La, laia, laia , laia, laia, laia, laia:/

É caminhando com o olhos no futuro,
clareando o escuro com a força da união.
Que venceremos quem vai contra a natureza
Pois sabemos com certeza prevalecerá a razão.

A fome haverá? Não! Violência haverá? Não!
A nossa terra terá vida abundante,
Prá que a gente cante e dance a plenitude do amor.
/:La, laia, laia , laia, laia, laia, laia:/

228 SERVIR
 Ricardo Fiegenbaum, 1999 (L & M)

O amor, da vida, é a flor
É flor que reúne o mais doce perfume,
O amor.

O valor da vida é servir.
E quem serve é livre
para ser o que vive, no amor.

Servir é a essência do amor.
É dom que se pratica sem temor.
/:É braço que abraça, é colo que aninha,
É a essência do amor:/
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Servir é aprender a compaixão.
É dar ao outro o próprio coração.
/:É misericórdia, é graça divina,
É aprender a compaixão:/

229 TRIBUTO A IEHOVAH
 

Ie, iee, Iehovah.  Ie, iee,Iehovah
Ie, iee, Iehovah.  Ie, iee,Iehovah

Eu sou grato por tudo que tenho;
O tesouro maior deste mundo;
Me foi dado como herança eterna;
Maior prova de um amor tão profundo.

Tenho vida, alegria em todo o tempo,
Tenho amigos, família, muitos irmãos;
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação.

Louvarei ao Senhor em todo o tempo,
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração;
Jesus Cristo será sempre minha canção.

Ie, iee, Iehovah...

Jesus Cristo será sempre nossa canção

230 SE TODOS SOUBESSEM
 

/: Se todos soubessem,
O que é a vida com Jesus,
Ninguém ficaria
Vagando no mundo sem luz.:/

/: Cristo é a luz que veio ao mundo,
Que ilumina todo homem.:/

/: E Ele vai voltar! :/
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231 VENTO SUL
 André Snoeijer (L & M)

O vento sopra uma brisa forte
para o lado Norte ou Sul.
Nele pede carona a vida
prá viajar num céu azul.
Voa feito uma pipa voando
até algum lugar encontrar.
Tem consigo todas as cores da vida
todas que você pode imaginar.
E vai com ela Jesus a lhe guiar,
pelos caminhos do mundo para alegrar

Pá pá pá pa’...

232 VOCÊ PODE TER

Você pode ter a casa repleta de amigos,
parede 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 prá poder comprar,
porque essa paz só tem a pessoa,
que se encontra com Cristo,
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233 VERBO
 Ricardo Fiegenbaum, 1998 (L & M)

Verbo, palavra viva entre nós
Luz divina do amor
Fez-se gente como nós.

Verbo, palavra que se fez ação
Como ato criador
Fez a boa criação

Verbo, palavra que se fez em pão
Cálice de vinho bom
Prá trazer libertação

Cristo, o unigênito de Deus
É o Verbo do amor
Vida nova traz aos seus

Deus tornou-se humanidade
E vimos toda sua glória
Cheio de graça e de verdade
Deu a vida e a vitória
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 Liturgia  do Culto Dominical
Pastor: Intróito
Comunidade: “Glória seja ao Pai e ao Filho e ao
Espirito Santo.  Como no princípio era, agora e
sempre e por todos os séculos. Amém.”
Proclamação da graça de Deus.
Pastor: “Glória a Deus nas alturas!”
Comunidade:  “E paz na terra entre os homens a
quem ele quer bem. Amém, amém, amém.”
Pastor:  “O Senhor seja convosco!”
Comunidade: “E com teu espírito!”
Oração.
Comunidade: “Amém!”
Leitura bíblica.
Pastor: “Aleluia!”
Comunidade: “Aleluia, aleluia, aleluia!”
Confissão de Fé

 Liturgia  do Culto Dominical
Confissão dos Pecados
Pastor: “Escuta ó Deus a nossa oração...”
Comunidade: “E vem livrar-nos de incertezas mil,
transformar a nossa vida entregue a Ti, amém,
Senhor!”
Anúncio da Graça
Pastor: “Cantai e folgai! O perdão já chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!...”
Comunidade: “Daí louvores, celebrai-O. Foi morto na
cruz. Daí louvores, publicai-O: Já vive Jesus!”.
Leitura da Palavra
Confissão de Fé
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 Pai Nosso
Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o Teu Nome.
Venha o Teu reino.
Seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos
devedores.
E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal.
Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém.

 Credo Apostólico
(XXI Concílio da IECLB,18 a 20 de outubro de 1998 - Rodeio/SC)
Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso,
criador do céu e da terra.
E em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao mundo dos mortos,
ressuscitou no terceiro dia,
subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso,
de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na santa Igreja cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo
e na vida eterna.
Amém!
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 Os 10 Mandamentos

I Eu sou o Senhor, Teu Deus. Não terás outros
deuses diante de Mim.

II Não tomarás em vão o nome do Senhor, Teu
Deus, porque o Senhor não terá por inocente o
que tomar o seu nome em vão.

III Santificarás o dia de descanso.

IV Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem
e vivas muito tempo sobre a terra.

V Não matarás.

VI Não cometerás adultério.

VII Não furtarás.

VIII Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.

IX Não cobiçarás a casa do teu próximo.

X Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os
seus empregados, nem o seu gado, nem coisa
alguma que lhe pertença.
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